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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Católica de Quixadá 

– UNICATÓLICA, desde a sua criação, vem se mobilizando para oferecer os subsídios 

necessários para uma reflexão crítica sobre as diferentes ações que movimentam todos os atores 

envolvidos na vida deste centro universitário. 

 

Acreditamos que o material ora produzido, fruto do trabalho coletivo, possa oportunizar 

a produção de conhecimentos e diretrizes para tomada de decisão. A CPA pretende, a partir 

deste trabalho, dar continuidade a cultura avaliativa como prática educativa, além da produção 

de vasto material técnico e de pesquisa para todos que necessitem conhecer mais profundamente 

a UNICATÓLICA. 

 

O caminho a ser trilhado deve estar fundamentado nas relações de cooperação entre os 

diferentes segmentos da UNICATÓLICA e da comunidade, com a finalidade de construir e 

compartilhar conhecimentos, de forma a dar continuidade ao processo de melhoria contínua 

com vistas à busca da excelência na sua missão de proporcionar “Educação superior à luz dos 

valores cristãos, éticos e humanos de forma inovadora e sustentável. 

 

Neste relatório estão descritos conhecimentos construídos com base na análise de 

resultados alcançados pela UNICATÓLICA, amparados pelos vários segmentos consultados, 

com esforço comum, cooperativo e solidário. 

 

Esperamos que a CPA, através do processo de autoavaliação institucional, possa estar 

contribuindo para que a UNICATÓLICA continue expandindo e melhorando suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão de forma a contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do 

Sertão Central do Estado do Ceará. 

 

 

Comissão Própria de Avaliação 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, elaborou este relatório da Autoavaliação 

Institucional Interna, com base no que determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

dentro do contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

primando pela ampla participação e discussão das propostas oriundas do Projeto de 

Autoavaliação desenvolvido no ano 2015. 

O Projeto de Autoavaliação levou em consideração a ampla participação, o 

planejamento, a metodologia, a avaliação, os processos informatizados, a análise e o 

alinhamento com as estratégicas da UNICATÓLICA e o seu PDI, visando identificar os 

resultados que promovam a eficácia da Autoavaliação Institucional e colaborem, 

significativamente, com ações de melhorias no ambiente acadêmico e de gestão da 

UNICATÓLICA. 

O Relatório de Autoavaliação está organizado de acordo com o roteiro determinado pela 

NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, contendo 

cinco partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das 

informações e ações previstas com base nessa análise.  

Na introdução descrevemos os dados da instituição, a composição da CPA e o 

planejamento estratégico de autoavaliação, bem como o ano a que se refere, descrevendo se o 

relatório é parcial ou integral. 

Na metodologia demonstramos os instrumentos utilizados para coletar os dados, os 

segmentos da comunidade acadêmica consultados e as técnicas utilizadas para análise dos 

dados.  

No desenvolvimento constam os dados e as informações pertinentes a cada 

eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade da instituição. A seção do relatório 

destinada ao desenvolvimento está organizada em cinco tópicos, correspondentes aos cinco 

eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o 

SINAES. 

Deste modo, foi possível estabelecer coerência e continuidade entre os dados 

apresentados, com o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, bem como o processo 

avaliativo em sua integralidade. Ao fazermos a análise dos dados e das informações 

realizamos um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os avanços e os desafios a serem 
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enfrentados o quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. 

Por fim, as ações previstas com base na análise, fundamentam-se nos dados e 

informações, visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 

Esperamos que este relatório de autoavaliação possa provocar processos e atitudes de 

indução de qualidade, aproveitando os resultados e as informações coletadas e organizadas, 

transformando-as em conhecimento e possibilidades para o desenvolvimento de ações de 

melhoria, compreensão e autoconhecimento dos atores envolvidos e da própria 

UNICATÓLICA. 
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I. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

Dados da Mantenedora 

Mantenedora: Associação Educacional e Cultural de Quixadá 

End: Rua Juvêncio Alves de Oliveira n.: 642 

Bairro: Centro Cidade: Quixadá CEP: 63.900-257 UF: CE 

Fone: (88) 3412-6700 Fax: (88) 3412-6743 

E-mail: domangelo@diocesequixada.org 

Site: 

 

Dados da Mantida 

Mantida: Centro Universitário Católica de Quixadá 

End: Rua Juvêncio Alves de Oliveira nº: 660 

Bairro: Centro Cidade: Quixadá CEP: 63.900-257 UF: CE 

Fone: (88) 3412-6700 Fax: (88) 3412-6743 

E-mail: catolica@unicatolicaquixada.edu.br 

Site: www.unicatolicaquixada.edu.br 

 

Corpo Dirigente 

Nome: Dom Ângelo Pignoli 

Cargo: Presidente da Mantenedora e Chanceler da Centro Universitário Católica de Quixadá 

CPF: 063.285.838-93 

RG: W078873A 

End: Rua Francisco Enéas de Lima nº: 2149 

Bairro: Centro Cidade: Quixadá CEP: 63900-000 UF: CE 

Fone: (88) 3412-0365 Fax: (88) 3412-0365 

E-mail: domangelo@diocesequixada.org 

 

Nome: Manoel Messias de Sousa 

Cargo: Reitor 

CPF: 010.143.073-68 

RG: 2007774985-0 SSP/CE 

End: Rua Visconde de Mauá (Apto. 300) nº: 1616 

Bairro: Meireles Cidade: Fortaleza CEP: 60125-160 UF: CE 

Fone: (85) 3224 3612 / (85) 9 9984 1523 Fax: (88) 3412-6743 / (88) 3412-9739 

E-mail: messias@unicatolicaquixada.edu.br 

 

Nome: Renato Moreira de Abrantes 

Cargo: Vice-Reitor 

CPF: 030.602.244-39 

RG: OAB/CE 27.159 

End: Rua Juarez Correia Nobre, 592  

Bairro: Alto São Francisco Cidade: Quixadá CEP: 63.900-00 UF: CE 

Fone: (88) 3412-6702 / (88) 9 9698-7630 Fax: (88) 3412-6743  

E-mail: moreirabrantes@unicatolicaquixada.edu.br 

Nome: Marcos Augusto Ferreira Nobre 

Cargo: Pró-reitor de Graduação e Extensão 

CPF: 414.449.653-87 

RG: 150473988 

End: Rua Sebastião Holanda nº: 102  
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Bairro: Alto São Francisco - Irajá Cidade: Quixadá CEP: 63908.025 UF: CE  

Fone: (88) 988276751 Fax: (88) 3412-6743 / (88) 3412-9739 

E-mail: marcosnobre@unicatolicaquixada.edu.br 

 

Nome: Américo Valdanha Netto 

Cargo: Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa 

CPF: 291.011.108-37 

RG: 305685053 

End: Rua Ovídio Pereira Lima nº: 169  

Bairro: Jardim dos Monólitos Cidade: Quixadá CEP: 63900.000 UF: CE  

Fone: (19) 98232-2005 Fax: (88) 3412-6743 / (88) 9 9217-9045 

E-mail: americovaldanha@unicatolicaquixada.edu.br 

 

Nome: Idalete Deolide Fabiani 

Cargo: Diretora de Administração e Logística 

CPF: 956.822.011-91 

RG: 12928046 SSP/SP 

End: Rua Francisco Enéas de Lima nº: 2125 

Bairro: Centro Cidade: Quixadá CEP: 63900-000 UF: CE 

Fone: (88) 9 8817-0224 / (88) 9 9698-6112 Fax: (88) 3412-6743 / (88) 3412-9739 

E-mail: idalete@unicatolicaquixada.edu.br 

 

Nome: José Cavalcante Arnaud 

Cargo: Coordenador de Extensão 

CPF: 167.096.833-20 

RG: 1.405.245 SSP/CE 

End: Rua Cel. Linhares, nº 2220 

Bairro: Dionísio Torres Cidade: Fortaleza CEP: 60170-241 UF: CE 

Fone: (85) 9 9991-2050 Fax: (88) 3412-6743 / (88) 3412-6705 

E-mail: arnaudcavalcante@unicatolicaquixada.edu.br 

 
Nome: Francisco Cristiano da Silva Sousa 

Cargo: Coordenador da CPA e do Curso de Licenciatura em Educação Física 

CPF: 513.418.243 - 49 

RG: 1975189 90 SSP-CE 

End.: Rua Francisco Tavares de Sousa, nº 60 

Bairro: Combate Cidade: Quixadá CEP: 3.903.530 UF: CE 

Fone: (85) 9 9969-2528 / (88) 9 8827-6730 

E-mail: cristianoedf@unicatolicaquixada.edu.br 
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II. COMPOSIÇÃO DA CPA 
 

 

A composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA do Centro Universitário 

Católica de Quixadá está definida pela Portaria nº 09, de 11 de agosto de 2016. 

 
Tabela 01 – Composição da CPA 

SEGMENTO MEMBRO 

Corpo Discente 
Monique Isabele de Sousa Nascimento 

Priscila Sales de Almeida 

Corpo Docente 
Douglas Willyam Rodrigues Gomes 

Marcos James Chaves Bessa 

Corpo Técnico-Administrativo 
Felipe André de Freitas Cavalcante 

Rivelino Duarte Costa 

Mantenedora 
Ed Naldo Fernandes de Santana 

Renê Silva Barbosa 

Sociedade Civil 
Gabriela Ribeiro de Aquino 

Marcos Alberto Rodrigues Bizerra 

Coordenador Francisco Cristiano da Silva Sousa 

Secretário Leonardo Araújo Lima 
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III. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

AUTOAVALIAÇÃO 
 

 

A execução da Autoavaliação da UNICATÓLICA está inserida no Balanced Scorecard 

(BSC) da UNICATÓLICA, como sendo um dos objetivos estratégicos da CPA, dentro da 

perspectiva “Processos Internos”. Existe um mapeamento e acompanhamento de todas as ações 

sugeridas pela CPA relacionadas à autoavaliação, desde a elaboração do projeto até sua 

divulgação.  

A autoavaliação está diretamente relacionada ao PDI, na medida em que investigou o 

cumprimento das metas estabelecidas neste documento até o ano de 2016. O PDI é o documento 

norteador das ações da UNICATÓLICA, na medida em que estabelece um compromisso com 

o MEC para o cumprimento das metas nele estabelecidas.  

Não obstante, a autoavaliação liga-se diretamente ao planejamento estratégico da 

instituição, já que este tem por base o PDI, incorporando nas suas ações a serem realizadas os 

indicativos advindos das autoavaliações realizadas pela CPA.  

Este processo avaliativo esteve balizado no projeto de autoavaliação, publicizado no site 

da UNICATÓLICA, em área específica da CPA (http://unicatolicaquixada.edu.br/cpa/projetos-

de-autoavaliacao/). Considerando contingências internas alguns pontos previstos no projeto não 

foram seguidos, como a coleta das informações dos cinco eixos e 10 dimensões do SINAES 

através de questionário e sim através de relatórios. Estas alterações foram procedidas para que 

os resultados obtidos tivessem a consistência necessária para subsidiar tomadas de decisão a 

nível pedagógico e administrativo.  

As informações referentes ao cumprimento das metas estabelecidas no PDI foram 

coletadas através de relatórios dos diversos setores administrativos e acadêmicos, bem como, 

da Reitoria. Constaram neste relatório informações sobre ações e projetos implementados por 

cada setor, de forma que permitiu o acompanhamento do PDI e consequentemente dos 

compromissos assumidos pela UNICATÓLICA perante o MEC. 

No que concerne às questões acadêmicas relativas ao ensino, utilizou-se questionários 

para que professores e alunos avaliassem as disciplinas com as quais tiveram relação direta. As 

informações coletadas através dos questionários dizem respeito a questões pedagógicas das 

disciplinas, como metodologia, avaliação, conteúdo, relacionamento interpessoal, programa de 

disciplina. 

A mobilização da comunidade acadêmica foi feita através de visitas dos membros da 

CPA às salas de aula, acompanhados pelo coordenador de curso, bem como, através de 
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panfletagem na portaria de entrada da instituição, campanha no Facebook e divulgação no site 

da UNICATÓLICA. 

Alunos e professores acessaram o questionário através de sistema específico para este 

fim, criado em parceria da CPA com o Centro de Tecnologia da Informação da 

UNICATÓLICA (CTI). Foram disponibilizados, com exclusividade, 40 computadores do 

laboratório de informática nº 4, nos turnos manhã, tarde e noite, durante todo o período da 

autoavaliação institucional para facilitar o acesso de professores e alunos. Destaca-se ainda que 

o sistema podia ser acessado de computadores, tablets e smartphones sem nenhuma barreira de 

tempo e espaço. 

A CPA enviou agenda de acesso dos cursos ao laboratório de informática, de forma a 

evitar congestionamento do setor, sendo que, professores e alunos podiam utilizar os 

computadores deste laboratório a qualquer momento, desde que houvessem máquinas 

disponíveis. Após acompanhamento diário feito pela CPA junto aos coordenadores, os cursos 

que apresentaram participação abaixo da meta definida no projeto de autoavaliação tiveram a 

última semana do período de avaliação para estimular a participação de alunos e professores, 

pois, o laboratório de informática estava reservado para este fim. 

A aplicação dos questionários transcorreu entre os dias 03 de outubro e 11 de novembro, 

período no qual a CPA enviou diariamente relatório com o número de respondentes docentes e 

discentes de cada curso, como forma de auxiliar o coordenador no processo de mobilização e 

acompanhamento da participação do seu curso na autoavaliação institucional.  

Findo o período de aplicação dos questionários a CPA, juntamente com o CTI iniciou o 

processo de tabulação dos dados e elaboração dos relatórios referentes às disciplinas. Em 

paralelo, iniciou-se a coleta dos relatórios dos diversos setores que se estendeu até o mês de 

dezembro dada a necessidade dos setores consolidarem as informações referentes ao ano de 

2016. 

No dia 08 de dezembro aconteceram dois eventos de divulgação dos resultados da 

autoavaliação institucional, sendo um pela manhã e outro à noite de forma que toda a 

comunidade acadêmica pôde participar. Nestes eventos foi feita explanação sobre os resultados 

obtidos, bem como, a divulgação de que os resultados gerais e por curso já estavam de posse 

do coordenador, que podia acessá-lo através do sistema já referenciado. Assim, cumpriu-se o 

compromisso assumido junto à comunidade acadêmica de divulgar os resultados da 

autoavaliação no próprio semestre em que foi realizada. 

É nessa perspectiva que o presente relatório apresenta as diretrizes da Autoavaliação 

Institucional da UNICATÓLICA, cuja referência é o ano de 2016. Optamos pela realização 



12 
 
 

do relatório parcial, fundamentados na Nota Técnica INEP/CONAES nº 065, de 09 de outubro 

de 2014.  

A determinação da realização do relatório parcial tem por finalidade criar os 

pressupostos necessários para que a UNICATÓLICA tenha a oportunidade de alinhar as 

proposições do seu conteúdo, com a revisão do Planejamento Estratégico que está em curso, 

proposto para o quadriênio 2016-2020.  
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PARTE 2 

METODOLOGIA 
 
 

 

 

 

I. Instrumentos utilizados para coleta de coleta de dados 

II. Segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados 

III. Técnicas utilizadas para análise de dados 
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I. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA COLETA DE 

DADOS 
 

Para a coleta dos dados referentes às disciplinas foram utilizados questionários 

estruturados com questões que representam os Indicadores avaliados, dos quais os sujeitos da 

pesquisa têm a opção de escolher apenas uma alternativa de 4 (quatro) apresentadas. 

Os indicadores têm pontuações mensuradas através do Ranking Médio - RM entre 

os sujeitos da pesquisa. A Tabela a seguir, apresenta a legenda que servirá de orientação para 

as respostas sobre o nível de percepção. 

Tabela 02 – Legenda orientadora sobre os níveis de percepção 

Fonte: Elaboração própria CPA 

 

Os questionários foram incorporados por sistema informatizado próprio desenvolvido 

pelo centro de tecnologia – CTI, através de interface de comunicação criada especificamente 

para o acesso do público-alvo selecionado. 

Com relação ainda aos Instrumentos de Coleta de Dados, os modelos foram 

desenvolvidos durante a fase do projeto da autoavaliação e submetidos à CPA para apreciação, 

sendo aprovados em reunião ordinária, conforme registro em Ata. Logo após a aprovação, os 

questionários foram submetidos a um teste de validação, realizado no dia 29 de agosto, 

contando com a participação de 10 alunos dos cursos de administração, biomedicina, 

enfermagem, farmácia e filosofia que responderam aos 09 itens do questionário e relataram 

sobre as possíveis dificuldades encontradas ao responder aos questionários. Como resultado 

desse processo apenas o item 4 foi revisado, suprimindo-se o termo “assiduidade”. Após esta 

validação o questionário foi enviado para o CTI para ser inserido na plataforma digital.  

Responderam ao questionário os seguintes segmentos da comunidade acadêmica: AL: 

Alunos; PF: Professores. Considerando que os coordenadores de curso ministram disciplinas 

nos seus cursos eles também responderam ao questionário, mas, na perspectiva de professor. 

 

NÍVEL DE 

PERCEPÇÃO 
CONSTRUTOS DO NÍVEL DE PERCEPÇÃO 

1 Indicativo de discordância total sobre a percepção da evidência do indicador 

2 
Indicativo de prevalência de discordância sobre a percepção da evidência do indicador 

3 Indicativo de prevalência de concordância sobre a percepção da evidência do indicador 

4 Indicativo de concordância total sobre a percepção da evidência do indicador 
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Tabela 03: Questionário 1 - Aluno avaliando professor: 

Nº INDICADORES 

1 Domina o conteúdo da disciplina que leciona e mostra ter segurança nas exposições. 

2 Apresenta o programa da disciplina, o método de ensino e a forma de avaliação a ser adotada. 

3 Leciona os conteúdos de modo que os alunos assimilem bem os conhecimentos. 

4 É pontual nas aulas. 

5 Utiliza adequadamente os recursos didáticos (projetor, slides, artigos ou textos). 

6 A bibliografia indicada é atual e compatível com a disciplina. 

7 Estimula os alunos à participação e/ou debate em sala de aula. 

8 Estabelece relação dos conteúdos da disciplina com outras áreas do conhecimento. 

9 Integra teoria à prática com exemplos, atividades vivenciais e exercícios. 

Fonte: Elaboração própria CPA 

Tabela 04: Questionário 2 - Professor avaliando Professor: 

Nº INDICADORES 

1 Domino o conteúdo que leciono e mostro ter segurança nas exposições. 

2 Apresento o programa da disciplina, o método de ensino e a forma de avaliação a ser adotada. 

3 Leciono os conteúdos de modo que os alunos assimilem bem os conhecimentos. 

4 Sou pontual nas aulas. 

5 Utilizo adequadamente os recursos didáticos (projetor, slides, artigos ou textos). 

6 A bibliografia que indico é atual e compatível com a disciplina. 

7 Estimulo os alunos à participação e/ou debate em sala de aula. 

8 Estabeleço relação dos conteúdos da disciplina com outras áreas do conhecimento. 

9 Integro teoria à prática com exemplos, atividades vivenciais e exercícios. 

Fonte: Elaboração própria CPA 

No que concerne aos cinco eixos e às dez dimensões do SENAES (Lei 10.861), os dados 

foram coletados através de relatórios da Vice-Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação e Extensão, 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, Coordenação de Extensão, Coordenações dos Cursos, 

Centro de Tecnologia da Informação (CTI), Coordenação de Recursos Humanos,  Ouvidoria, 

Coordenação de FIES/PROUNI, Secretaria Acadêmica, Núcleo de Engenharia e Arquitetura 

(NEA), Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino (NAARTE), Núcleo de Publicações, 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI), 

Coordenação da Biblioteca, bem como, através de informações coletadas diretamente do 

sistema TOTUS/RM.  

Os relatórios utilizados para coletar os dados da autoavaliação contemplaram as 

questões (indicadores) inerentes aos 5 (cinco) Eixos e as 10 (dimensões) dispostas no art. 3º 

da Lei nº 10.861, que institui o SINAES. A organização por Eixos foi determinada pela Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09 de outubro de 2014, assim definidos: Eixo 1: 

Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: 

Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão; e Eixo 5: Infraestrutura Física. 
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A estrutura deste relatório está organizada com base nos seguintes campos: 

Identificação do Eixo, Dimensão (ões) e dados referentes ao cumprimento das metas 

referentes às dimensões. Os segmentos selecionados para participação do processo de 

avaliação dos eixos e dimensões foram: CO: Coordenadores de curso e setor; RT: Reitoria. 

Foram considerados as seguintes dimensões contidas em cada eixo da avaliação:  

 

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação contempla a Dimensão 8: Planejamento e 

Avaliação Institucional; 

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional contempla as Dimensões 1: Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3: Responsabilidade Social 

da Instituição;  

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas contempla as Dimensões 2: Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e a Extensão; Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade e 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Discente; 

 Eixo 4: Políticas de Gestão, contempla as Dimensões 5: Políticas de Pessoal; 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: 

Sustentabilidade Financeira;  

 Eixo 5: Infraestrutura Física, contempla a Dimensão 7: Infraestrutura. 

 

Os relatórios relativos ao Eixo 1: Planejamento e Avaliação, Dimensão 8: 

Planejamento e Avaliação Institucional, foram solicitados à Vice-Reitoria, ao Marketing e à 

CPA as informações referentes à comprovação da existência e operacionalização do 

planejamento das atividades por parte da UNICATÓLICA; incorporação das ações de 

melhorias definidos no planejamento estratégico; existência de CPA, efetiva participação da 

comunidade acadêmica e sociedade civil; comunicação dos resultados das avaliações com a 

comunidade acadêmica e sociedade civil e finalmente, se os resultados das avaliações (internas 

e externas) são utilizados para elaboração, revisão e acompanhamento do planejamento 

estratégico. 

Os relatórios relativos ao Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, Dimensões 1: 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; Dimensão 3: Responsabilidade Social 

da Instituição; A Vice-Reitoria, o NAI, a Coordenação Administrativa e a Coordenação de  

Extensão subsidiaram informações relacionadas à implementação das propostas constantes no 

PDI, à missão, à existência, revisão e acompanhamento do PDI em função das autoavaliações 

e avaliação externa; ao impacto da atuação da UNICATÓLICA no desenvolvimento econômico 
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e social no Sertão Central do Estado do Ceará; à acessibilidade para o portadores de 

necessidades especiais; programa de extensão para educação étnico-raciais; ações de 

preservação do meio ambiente e educação ambiental; existência de orçamento próprio da 

UNICATÓLICA para programas e projetos de intervenção social.  

Os relatórios relativos ao Eixo 3: Políticas Acadêmicas, Dimensões 2: Políticas para 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; Dimensão 4: Comunicação Social; e Dimensão 9: 

Política de Atendimento aos discentes: A Pró-Reitoria de Graduação e Extensão, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa, Coordenação de Extensão, Coordenação de Marketing, NAP, 

NAARTE, Ouvidoria e NAI subsidiaram as informações referentes à adequação do currículo 

às finalidades da UNICATÓLICA; o perfil profissional desejado; política de incentivo à 

produção acadêmica; articulação das atividades de pesquisa com as demais atividades 

acadêmicas; contribuição do programa de monitoria com a melhoria do ensino; existência de 

meios de comunicação social; adequada comunicação entre a Reitoria e a comunidade 

acadêmica e sociedade civil; Ouvidoria atuante e compatível com o seu papel institucional; 

conhecimento pleno dos alunos dos processos de admissão; mecanismos de atendimento as 

necessidades dos alunos, quanto aos aspectos de dificuldades de aprendizagem e pessoais; 

atendimento integral sem nenhuma distinção e cumprimento dos direitos dos alunos. 

Os relatórios relativos ao Eixo 4: Políticas de Gestão, Dimensões 5: Políticas de 

Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição; e Dimensão 10: 

Sustentabilidade Financeira: As informações referentes a este eixo foram coletadas na 

Coordenação de RH, Vice-Reitoria e Coordenação Financeira, onde constaram a divulgação e 

conhecimento do plano de carreira docente e técnico-administrativo; clareza nos processos de 

admissão e progressão; existência de programa de qualificação profissional e melhoria da 

qualidade de vida de docentes e funcionários; existência de monitoramento do grau de 

satisfação dos docentes e funcionários por meio de pesquisas; participação dos segmentos da 

comunidade acadêmica nos processos decisórios da UNICATÓLICA; existência de órgãos 

colegiados superiores autônomos, bem como a representatividade correspondente da 

comunidade acadêmica; existência de organograma institucional com unidades funcionais, 

hierarquia e relações de comunicações; cumprimento das obrigações trabalhistas; regularidade 

de pagamento dos salários; suporte de equipamentos e financiamento para o desenvolvimento 

do PDI/PPI; dotação orçamentária para capacitação de docentes e dos técnicos-administrativos.  

O relatório relativo ao Eixo 5: Infraestrutura Física, Dimensão 7: Infraestrutura 

Física foram coletadas informações relacionadas à adequação da infraestrutura física junto ao 

NEA, especialmente, laboratórios, biblioteca, meios de informação e comunicação integrados 
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aos processos de ensino, pesquisa e extensão; infraestrutura adequada para atendimento da 

sociedade civil e acadêmica, incluindo os laboratórios, clínicas; atendimento, qualidade dos 

acervos de livros, periódicos, filmes e acessibilidade junto a biblioteca, para atender as 

necessidades de alunos e professores;  organização, limpeza nas áreas de circulação, banheiros; 

áreas adequadas de lazer e estacionamento para alunos e professores. 
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II. SEGMENTOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA E DA 

SOCIEDADE CIVIL CONSULTADOS 
 
 

Para a presente avaliação, foram consultados 5 (cinco) segmentos, durante o período de 

03 de outubro a 11 de novembro de 2016: 

 Alunos (AL); 

 Professores (PF); 

 Coordenadores dos Cursos (CC); 

 Coordenadores de setores (CS); 

 Reitoria (RT). 

Importa frisar que, conforme definido pela CPA no projeto da autoavaliação para 2016, 

no que tange aos percentuais de participação de cada segmento na autoavaliação, definiu-se: 

alunos: pelo menos, 70% (setenta por cento), por curso; os professores: pelo menos, 90% 

(noventa por cento); os coordenadores de curso e de setor: 100%; a reitoria: 100%. 

A Tabela e o Gráfico abaixo indicam os segmentos que participaram da Avaliação 

Institucional. 

Tabela 05. Participação dos segmentos na Avaliação Institucional 2016 

SEGMENTOS Nº EXISTENTES Nº PARTICIPANTES % DE PARTICIPAÇÃO 

ALUNOS 3433 2808 81,8 

PROFESSORES 314 313 99,6 

COORDENADORES DE CURSO 17 17 100 

COORDENADORES DE SETOR 14  14  100 

REITORIA  3 3  100 
Fonte: Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 01 – Participação dos segmentos 

 
Fonte: Elaboração própria CPA 
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Gráfico 02 – Comparativo de respondentes do questionário por segmento 

 
Fonte: Elaboração própria CPA 

 

A Tabela 05 e os Gráficos 01 e 02 apresentam os percentuais de participação dos 

segmentos selecionados, sem a estratificação por curso, bem como a evolução de respondentes 

de 2015 para 2016. Os alunos participaram da autoavaliação através de questionários 

disponibilizados pela instituição em computadores e tablets, podendo acessar o questionário 

também através de smartphones pessoais. Além das questões os alunos puderam expressar 

outros anseios expressando suas opiniões em espaço disponibilizado ao final do questionário.  

O percentual de alunos respondentes alcançado reflete a tomada de consciência por parte 

dos alunos sobre a importância da autoavaliação para a melhoria contínua da UNICATÓLICA 

e dos cursos de graduação. Houve um aumento de 12,6% no número de alunos respondentes, 

percentual considerável que se espera a superação no ano de 2017 por conta da devolutiva dos 

resultados da autoavaliação para a comunidade acadêmica no próprio semestre, compromisso 

assumido publicamente com a comunidade acadêmica e cumprido no dia 08 de dezembro. 

Importante destacar o envolvimento dos coordenadores de cursos no processo de 

mobilização dos seus alunos e professores, fato que contribuiu para o alcance deste resultado. 

Optou-se por garantir a participação de alunos de todos os semestres, de forma a garantir a 

ampla participação da comunidade acadêmica neste processo. 

Os professores participaram da autoavaliação através de questionários disponibilizados 

pela instituição em computadores e tablets, podendo acessar o questionário também através de 

smartphones pessoais. O questionário disponibilizou um espaço para inserção de opiniões, 

sugestões e críticas. Chama atenção o percentual alcançado de 99,6% de respondentes, o que 

implica num incremento de 24,2% no número de professores respondentes, fato que denota a 

ampla participação e o envolvimento neste processo. Cada professor acessou uma única vez o 



21 
 
 

sistema, onde constavam os questionários referentes às disciplinas que ele ministrou em um ou 

mais cursos. 

Os Coordenadores de curso e de setor participaram da autoavaliação institucional 

através do envio de relatórios para a CPA, constando as atividades e ações desenvolvidas no 

transcorrer de 2016, que estiveram relacionadas com os 5 eixos e as 10 dimensões do SINAES. 

Esta metodologia de coleta dos dados possibilita o acompanhamento das ações relativas ao 

SINAES, bem como, do PDI, já que são as coordenações que possuem as informações 

fidedignas sobre estas questões. Atualmente, funcionam 19 cursos de graduação na 

UNICATÓLICA, sendo que se apresenta um quantitativo de 17 coordenadores de curso. 

A tabela 6 traz informações estratificadas por curso indicando o número de alunos e 

professores, o número e percentual de respondentes da Autoavaliação de 2016. 

 

Tabela 06 - Número e percentual de alunos e professores respondentes por curso e geral. 

Nº CURSOS 

ALUNOS PROFESSORES 

MATRICULADOS RESPONDENETES 
% 

RESPONDENTES 
Nº DE 

PROFESSORES 
RESPONDENETES % RESPONDENTES 

1 ADMINISTRAÇÃO 263 189 71,9% 24 24 100,0% 

2 ARQUITETURA 269 201 74,7% 19 19 100,0% 

3 BIOMEDICINA 54 53 98,1% 8 8 100,0% 

4 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 263 219 83,3% 21 21 100,0% 

5 DESIGN GRÁFICO 11 7 63,6% 3 3 100,0% 

6 DIREITO 427 331 77,5% 21 21 100,0% 

7 
EDUCAÇÃO FÍSICA - 
BACHARELADO 

121 118 97,5% 10 10 100,0% 

8 
EDUCAÇÃO FÍSICA - 
LICENCIATURA 

165 152 92,1% 14 14 100,0% 

9 ENFERMAGEM 263 212 80,6% 26 26 100,0% 

10 ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 74 54 73,0% 11 11 100,0% 

11 FARMÁCIA 257 241 93,8% 26 26 100,0% 

12 FILOSOFIA - BACHARELADO 42 29 69,0% 13 13 100,0% 

13 FISIOTERAPIA 230 193 83,9% 24 24 100,0% 

14 ODONTOLOGIA 415 353 85,1% 39 39 100,0% 

15 PSICOLOGIA 369 276 74,8% 25 25 100,0% 

16 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 175 150 85,7% 18 18 100,0% 

17 SISTEMAS PARA INTERNET 8 8 100,0% 1 1 100,0% 

18 TEOLOGIA 27 22 81,5% 11 10 90,9% 

Total 3433 2808 81,8% 314 313 99,7% 

Fonte: Elaboração própria CPA 
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Gráfico 03 – Comparativo de alunos respondentes nos anos de 2015 e 2016. 

 
         Fonte: Elaboração própria CPA 

O gráfico 03 apresenta o comparativo entre o percentual de alunos respondentes por 

curso, ficando clara a evolução da participação dos alunos da maioria dos cursos, onde foram 

identificadas pequenas reduções nos respondentes dos cursos de Administração, Licenciatura 

em Educação Física e Engenharia de Produção. Destaca-se a participação expressiva dos cursos 

de Biomedicina, Licenciatura em Educação Física, Farmácia e Sistemas para Internet que 

alcançaram percentual de participação discente superior a 90%. 
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III. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE DE DADOS 
 

Para a análise dos dados coletados através dos questionários foi realizada uma 

abordagem quantitativa-qualitativa. Na abordagem quantitativa foi estabelecido um Ranking 

Médio (RM) através da escala Likert de 4 pontos para cada indicador avaliado referente às 

disciplinas. 

A escala mensurou o grau de concordância dos sujeitos submetidos aos 

questionários com a verificação da evidência de percepção, através da obtenção do RM da 

pontuação atribuída às respostas, relacionando-o à frequência das mesmas, como se pode 

observar no frame a seguir: 

Tabela 06 – Escala Likert 

- + 

[1] Discordância total 

 

[2]Discordância 

parcial 

[3]Concordância 

parcial 
[4] Concordância total 

Fonte: Elaboração própria CPA 

 

Especificamente sobre a avaliação das disciplinas, a CPA indicou aos 

coordenadores de curso que a análise dos resultados deveria seguir o critério a seguir: RM entre 

1,0 e 2,9 – Negativo e RM entre 3,0 e 4,0 - Positivo. 

Na abordagem qualitativa foram listadas as diversas opiniões inseridas nos espaços 

destinados a este fim. As opiniões foram inseridas ao final do relatório de autoavaliação de cada 

disciplina, sendo preservado o texto original escrito por alunos e professores. Neste processo a 

CPA filtrou e excluiu comentários relacionados a assuntos outros, que não tivessem relação 

com a avaliação da disciplina, nomeadamente, temas referentes à política, futebol e questões 

particulares.  
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DESENVOLVIMENTO 
 

 

I – Dados e informações coletados 
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Eixos/Dimensões 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

I – Breve Histórico 

A Associação Educacional e Cultural de Quixadá (AECQ), mantenedora do Centro 

Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA), é entidade civil de fins não econômicos, 

educacionais e beneficentes de assistência social, está registrada sob o n. 1.220, no Livro nº A-

15, às fls. n.131 no Cartório do 2º Ofício de Quixadá, no Estado do Ceará (CE), e no Registro 

de Títulos e Documentos da Comarca de Quixadá, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.664.055/0001-8. 

À AECQ, na mantença do UNICATÓLICA, antecedeu a Diocese de Quixadá, por sua 

vez criada pela Bula Qui Summopere, de Sua Santidade, o Papa Paulo VI, no dia 13 de março 

de 1971, e instalada no dia 20 de agosto de 1971, na Região Sertão Central do Estado do Ceará. 

Como primeiro Bispo Diocesano, foi eleito o Padre Joaquim Rufino do Rêgo, que permaneceu 

à frente da diocese até o ano de 1986.  

Sucedeu a Dom Joaquim Rufino do Rego, como 2º Bispo da Diocese, Dom Adélio Josep 

Tomasin, com o firme propósito de, além de dar-lhe uma estrutura espiritual e física apta ao 

bem-estar dos diocesanos, criar um ambiente favorável à formação dos próprios sacerdotes. Na 

diocese de Quixadá, já funcionava o Instituto Teológico Catequético, para a formação de 

lideranças cristãs das diversas paróquias daquela circunscrição eclesiástica.  

Com o fortalecimento do trabalho vocacional já existente no Centro Vocacional Pio XII 

(Seminário Menor Diocesano), e com crescimento do número dos aspirantes ao sacerdócio, foi 

criado, aos 08 de dezembro de 1999, o Instituto Filosófico Catequético, para formação filosófica 

dos seminaristas, mantendo, ainda, o objetivo inicial da formação catequética para lideranças 

leigas.  

A implantação, nos moldes da legislação do ensino superior, iniciou-se no primeiro 

semestre do ano de 2003, com o Curso de Teologia, autorizado em 2002, por meio do ato 

governamental 1271, de 26 de abril de 2002, que credenciou o Instituto Filosófico Teológico 

Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão e autorizou o funcionamento do Curso de 

Bacharelado em Teologia, à época em funcionamento na Rua Basílio Emiliano Pinto, s/n, 

Combate, Quixadá/CE.  
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Em 25 de março de 2007, tomou posse o atual Bispo, Dom Ângelo Pignoli, que vem 

investindo na ampliação e modernização da infraestrutura, bem como na aquisição de novas e 

modernas tecnologias educacionais, além do seu empenho no processo de valorização e 

profissionalização das pessoas. O trabalho empreendedor de Dom Ângelo, juntamente com o 

Diretor Geral Prof. Manoel Messias de Sousa, é notoriamente reconhecido.  

Ao longo dos anos de existência, edificou uma ampla e moderna estrutura de salas, 

laboratórios de informática, de saúde, clínicas, dentre outros, disponibilizando diversos serviços 

à comunidade.  

Destaca-se por ser uma Instituição que desenvolve a educação, levando-se em 

consideração a realidade social e pastoral. Tem como concepção teórico-metodológica, uma 

proposta pedagógica que vai além dos muros da instituição, formando profissionais que unem 

prática e teoria para o mercado de trabalho.  

Destaca-se que a partir de 2012, foi constituída uma força tarefa em prol de um objetivo 

maior, qual seja o credenciamento em Centro Universitário, cujo protocolo ocorreu em março 

de 2013. Para alcance desse objetivo foi dedicada atenção especial para alcance e manutenção 

dos requisitos legais.  

Em dezembro de 2014, a Instituição passou pelo processo de recredenciamento 

institucional, para fins de credenciamento em Centro Universitário, obtendo conceito 4 em 80% 

das dimensões (peso: 75%) e conceito 3 em 20% das dimensões (peso: 25%). A comissão 

apresenta perfil Muito Bom (conceito 4).  

Em 06/05/2016, o Diário Oficial da União, n. 86, Seção 1, página 25 publicou a Portaria 

n. 367, de 5 de maio de 2016, destacando: Art. 1º Fica credenciado o Centro Universitário 

Católica de Quixadá, por transformação da Faculdade Católica Rainha do Sertão, com sede na 

Rua Juvêncio Alves, nº 660, Centro, no município de Quixadá, estado do Ceará, mantido pela 

Associação Educacional e Cultural de Quixadá, com sede no mesmo município e estado. O 

artigo 2º da referida Portaria destaca que o credenciamento é válido pelo prazo de 4 (quatro) 

anos. 

Observa-se que além da contribuição educacional e social, o UNICATÓLICA vem 

colaborando para transformação da realidade local, uma vez que milhares de estudantes se 

deslocam para Quixadá, fato que tem impulsionado o crescimento da economia local, 

principalmente por proporcionar o desenvolvimento dos setores imobiliário, comércio e 

serviços.  
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Os cursos de graduação atualmente em funcionamento estão apresentados na sequência: 

Tabela 07 – Cursos de Graduação – Autorização 

NOME DO CURSO GRAU MODALIDADE 
DOCUMENTO DE 
AUTORIZACAO 

DT PUBLICACAO 
AUTORIZACAO 

DT CADASTRO 
AUTORIZACAO 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 158 
de 12/01/2004 

14/01/2004 02/09/2009 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 
MEC/SESu nº 

130 
09/02/2010 27/10/2010 

BIOMEDICINA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 
3.900 de 

14/11/2005 
16/11/2005 02/09/2009 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 157 
de 12/01/2004 

14/01/2004 02/09/2009 

DESIGN GRÁFICO Tecnológico 
Educação 
Presencial 

Portaria 669 de 
11/11/2014. 

12/01/2014 - 

DIREITO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 279 
de 27/01/2005 

28/01/2005 02/09/2009 

EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 
3.904 de 

14/11/2005 
16/11/2005 02/09/2009 

EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 209 de 
27/03/2014. 

28/03/2014 28/03/2014 

ENFERMAGEM Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 159 
de 12/01/2004 

14/01/2004 02/09/2009 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 890 de 
15/07/2009. 

17/07/2009 19/08/2010 

ENGENHARIA MECÂNICA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 
MEC/SESu 1.110 

de 19/12/2008 
22/12/2008 02/09/2009 

ENGENHARIA 
MECATRÔNICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 1619 de 
13/11/2009 

16/11/2009 19/08/2010 

FARMÁCIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 959 
de 07/04/2004 

08/04/2004 02/09/2009 

FILOSOFIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 160 
de 12/01/2004 

14/01/2004 02/09/2009 

FILOSOFIA Licenciatura 
Educação 
Presencial 

Portaria 209 de 
27/03/2014. 

28/03/2014 28/03/2014 

FISIOTERAPIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 958 
de 07/04/2004 

08/04/2004 02/09/2009 

JORNALISMO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Resolução 
Unicatólica nº12 

15/06/2016 
15/06/2016 15/06/2016 

ODONTOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 172 
de 20/01/2006 

23/01/2006 02/09/2009 

PSICOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 521 
de 18/02/2005 

21/02/2005 02/09/2009 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria SESu 
555 de 

26/06/2007 
27/06/2007 02/09/2009 

SISTEMAS PARA INTERNET Tecnológico 
Educação 
Presencial 

Portaria 209 de 
27/03/2014. 

28/03/2014 28/03/2014 

TEOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC 
1271 de 

25/04/2002 
26/04/2002 02/09/2009 

Fonte: Coordenação Institucional / UNICATÓLICA 
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Tabela 08 – Cursos de Graduação – Reconhecimento 

NOME DO CURSO GRAU MODALIDADE 
DOCUMENTO DE 

RECONHECIMENTO 

DT. PUBLICACAO 
RECONHECIMENT

O 

DT. CADASTRO 
RECONHECIME

NTO 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 305 de 
27/12/2012. 

31/12/2012 03/01/2013 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 69 de 29/01/2015. 30/01/2015 30/01/2015 

BIOMEDICINA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 481 de 
22/02/2011. 

23/02/2011 16/03/2011 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 274 de 
14/12/2012. 

17/12/2012 17/12/2012 

DESIGN GRÁFICO Tecnológico 
Educação 
Presencial 

      

DIREITO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 489 de 
20/12/2011. 

23/12/2011 28/12/2011 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura 
Educação 
Presencial 

Portaria 288 de 
22/07/2011. 

25/07/2011 03/01/2012 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      

ENFERMAGEM Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC/SESu 856 de 
17/11/2008 

18/11/2008 02/09/2009 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      

ENGENHARIA 
MECATRÔNICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      

FARMÁCIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 190 de 
01/10/2012. 

03/10/2012 05/10/2012 

FILOSOFIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 1702 de 
18/10/2010. 

20/10/2010 25/11/2010 

FILOSOFIA Licenciatura 
Educação 
Presencial 

      

FISIOTERAPIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 133 de 
27/07/2012. 

30/07/2012 15/08/2012 

JORNALISMO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      

ODONTOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 445 de 
01/11/2011. 

03/11/2011 03/11/2011 

PSICOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 4 de 24/01/2012. 25/01/2012 09/02/2012 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 479 de 
25/11/2011. 

30/11/2011 08/12/2011 

SISTEMAS PARA 
INTERNET 

Tecnológico 
Educação 
Presencial 

      

TEOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria MEC/SESu 570 de 
21/08/2008 

22/08/2008 02/09/2009 

Fonte: Coordenação Institucional / UNICATÓLICA 

 

 



29 
 
 

Tabela 09 - Cursos de Graduação - Renovação de Reconhecimento 

NOME DO CURSO GRAU MODALIDADE 
DOC. ULTIMA 
RENOVACAO 

DT. ULTIMA 
PUBLICACAO 
RENOVACAO 

DT CADASTRO 
RENOVACAO 

INICIO 
FUNCIONAMEN

TO 

PROCESSOS 
EM 

TRAMITACAO 

ADMINISTRAÇÃ
O 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 703 de 
18/12/2013. 

19/12/2013 20/01/2014 12/01/2004   

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      09/02/2010   

BIOMEDICINA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      14/11/2005 201509562 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 703 de 
18/12/2013. 

19/12/2013 20/01/2014 12/01/2004   

DESIGN 
GRÁFICO 

Tecnológico 
Educação 
Presencial 

      13/01/2015 201609777 

DIREITO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 70, de 
10/02/2017 

13/02/2017   27/01/2005 201402752 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura 
Educação 
Presencial 

      14/11/2005   

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      30/07/2014   

ENFERMAGEM Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 820 de 
30/12/2014. 

02/01/2015 12/03/2015 12/01/2004   

ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      17/07/2009   

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      19/12/2008   

ENGENHARIA 
MECATRÔNICA 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      16/11/2009   

FARMÁCIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 820 de 
30/12/2014. 

02/01/2015 12/03/2015 07/04/2004   

FILOSOFIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 1092 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 12/01/2016 12/01/2004   

FILOSOFIA Licenciatura 
Educação 
Presencial 

      13/01/2015   

FISIOTERAPIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      07/04/2004 201419116 

JORNALISMO Bacharelado 
Educação 
Presencial 

          

ODONTOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 820 de 
30/12/2014. 

02/01/2015 12/03/2015 20/01/2006   

PSICOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 703 de 
18/12/2013. 

19/12/2013 20/01/2014 18/02/2005   

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Portaria 1092 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 12/01/2016 26/06/2007   

SISTEMAS 
PARA 
INTERNET 

Tecnológico 
Educação 
Presencial 

      13/01/2015 201609779 

TEOLOGIA Bacharelado 
Educação 
Presencial 

      25/04/2002   

Fonte: Coordenação Institucional / UNICATÓLICA 
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Tabela 10 – Conceitos das Avaliações dos Cursos de Graduação 

NOME DO CURSO GRAU MODALIDADE 
VALOR 

CC 
ANO 
CC 

CPC 
FAIXA 

CPC 
CONT. 

CPC 
ANO 

VALOR 
ENADE 

ENADE 
ANO 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Educação Presencial 3 2015 3 292 2015 3 2015 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Bacharelado Educação Presencial 4 2014           

BIOMEDICINA Bacharelado Educação Presencial 4 2010 0   2010 2 2010 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelado Educação Presencial 4 2015 4 300 2015 3 2015 

DESIGN GRÁFICO Tecnológico Educação Presencial 4 2014           

DIREITO Bacharelado Educação Presencial 4 2015 4 302 2015 3 2015 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura Educação Presencial 4 2014 3 283 2014 3 2014 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Bacharelado Educação Presencial   2013           

ENFERMAGEM Bacharelado Educação Presencial 4 2013 3 225 2013 3 2013 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Bacharelado Educação Presencial 4 2009           

FARMÁCIA Bacharelado Educação Presencial 4 2012 3 232 2013 3 2013 

FILOSOFIA Bacharelado Educação Presencial 4 2010 3 287 2014 2 2014 

FILOSOFIA Licenciatura Educação Presencial               

FISIOTERAPIA Bacharelado Educação Presencial 4 2015 2 176 2013 2 2013 

JORNALISMO Bacharelado Educação Presencial               

ODONTOLOGIA Bacharelado Educação Presencial 4 2010 3 226 2013 2 2013 

PSICOLOGIA Bacharelado Educação Presencial 4 2015 3 266 2015 3 2015 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Bacharelado Educação Presencial 3 2011 3 239 2014 2 2014 

SISTEMAS PARA 
INTERNET 

Tecnológico Educação Presencial               

TEOLOGIA Bacharelado Educação Presencial 4 2008           

Fonte: Elaboração própria CPA 
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Tabela 11 – Especializações em Andamento 

Nº Cursos de Especialização em andamento 

1 Redes de Computadores 

2 Docência no Ensino Superior 

3 Desenvolvimento de Sistemas para Internet 

4 Gestão Financeira Controladoria e Auditoria 

5 Psicopedagogia Institucional e Clínica 
          Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Tabela 12 – Especializações Ofertadas 

Nº Cursos de Especialização Ofertados 

1 Prática Previdenciária 

2 Direito Administrativo 

3 Fisiologia do Exercício na Saúde e no Desempenho 

4 Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica 

5 Saúde Coletiva 

6 Redes de Computadores 

7 Gestão Educacional 
          Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Cenário Socioeconômico 

Localizado a 158 km de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, o município de Quixadá 

possui atualmente, segundo dados do IBGE (Censo 2010), 80.604 habitantes e com estimativa 

em 2016 de 85.991 (Referência julho 2016), e se constitui em um centro de desenvolvimento 

dos Municípios da Região do Sertão Central, que somam juntos 869.778 habitantes.  

A mesorregião dos Sertões Cearenses é uma das sete do Estado do Ceará. É formada 

pela união de trinta municípios agrupados em quatro microrregiões: 

 Sertão de Crateús dividido em 10 Municípios, quais sejam: Ararendá, Crateús, 

Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, 

Quiterianópolis e Tamboril. 

 Sertão dos Inhamuns dividido em 6 Municípios, quais sejam, Aiuaba, Arneiroz, 

Catarina, Parambu, Saboeiro e Tauá. 

 Sertão de Quixeramobim dividido em 7 Municípios, quais sejam, Banabuiú, Boa 

Viagem, Choro, Ibaretama, Madalena, Quixadá e Quixeramobim. 

 Sertão de Senador Pompeu dividido em 8 Municípios, quais sejam, Acopiara, 

Deputado Irapuã Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, 

Senador Pompeu e Solonópoles. 
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De acordo com as informações do IBGE (Censo 2010), o Sertão Central tem uma 

população jovem (15 a 24 anos) de 70.912 habitantes. A cidade de Quixadá funciona como um 

ponto estratégico na área central do Estado do Ceará, vivendo seus habitantes do comércio e 

das atividades agrícola e pecuária. O índice de desenvolvimento industrial é pequeno, 

observando-se, contudo, em seu entorno, o estabelecimento de indústrias de bebidas, 

confecções e metalurgia, dentre outras.  

Pode-se destacar que a localidade possui atrativos naturais, especificamente as 

formações rochosas monolíticas, que conferem destaque à paisagem e que configuram a cidade 

como polo turístico, nomeadamente o turismo de aventura, onde se apresenta como um dos 

principais roteiros mundiais para a prática do voo livre e escalada em rocha.  

Pode-se observar também que, historicamente, a ausência de recursos e o flagelo da seca, haja 

vista estar a cidade de Quixadá localizada em pleno semiárido nordestino fez com que a 

população, durante décadas, migrasse para a capital e para outras Regiões do País.  

Neste contexto, a Associação Educacional e Cultural de Quixadá, Mantenedora do 

Centro Universitário Católica de Quixadá, desenvolveu, por meio de uma intensa atividade 

social e religiosa na defesa da erradicação da fome e da sede, inúmeros projetos para fixar a 

população na localidade. 

A área de atuação da UNICATÓLICA abrange mais de noventa Municípios. Como 

ponto forte, destacam-se as atividades de extensão. Além das ações regulares dos Cursos, a 

Instituição promove anualmente a Semana de Extensão Comunitária, com uma movimentada 

programação, envolvendo não somente a comunidade acadêmica, como também a sociedade 

regional. 

O Expressão Católica, outra iniciativa de extensão, é um evento acadêmico de grande 

porte, aberto às comunidades acadêmica e profissional da Região. Dentre os equipamentos de 

suporte aos programas e projetos de extensão, destacam-se os que fazem atendimento direto à 

comunidade, quais sejam:  

 Empresa Júnior, do Curso de Administração. 

 Núcleo de Práticas Jurídicas, do Curso de Direito. 

 Clínicas, dos Cursos de Fisioterapia e de Odontologia. 

 Serviço de Psicologia Aplicada, do Curso de Psicologia. 

 

Com o advento do Centro Universitário Católica de Quixadá como alternativa de 

desenvolvimento da educação na Região, houve a atração de habitantes dos diversos 
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Municípios para a zona urbana de Quixadá, fomentando o mercado imobiliário e o comércio de 

produtos e serviços em geral.  

A instalação de uma usina de refino de biodiesel, na zona rural do Município, representa 

crescimento econômico e demanda de mão de obra. Existe, ainda, projeto de implantação, para 

os próximos anos, de um mini distrito industrial, por parte do Governo do Estado do Ceará, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Quixadá. 

 

I. Adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral da 

instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os 

projetos pedagógicos dos cursos.  

 

O atual PDI / PPI da UNICATÓLICA foi aprovado pela resolução nº 049 de 18 de 

dezembro de 2012 do Conselhor Superior - CONSU, trazendo as referências para o 

desenvolvimento institucional entre os anos de 2014 e 2018. Este documento se configura como 

norteador da elaboração do Planejamento Estratégico e os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC), que tiveram seus alicerces firmados nas metas definidas no PDI. 

A elaboração ou revisão dos PPC´s envolvem os representantes discentes e docentes dos 

respectivos cursos, devendo ser aprovado pelo NDE e colegiado de curso. Posteriormente, o 

documento é submetido ao CONSU, que o aprova somente após análise da aderência do PPC 

com o PDI. A PGE iniciou junto às coordenações de cursos a revisão dos PPC´s, orientando a 

atualização das ementas, bem como, da bibliografia básica e complementar, de forma que as 

disciplinas atendam às competências e habilidades que as novas demandas do mercado 

determinam.   

As dez dimensões do SINAES serviram de base para a elaboração das metas constantes 

no PDI, para que dessa forma o documento e as ações nele previstas contribuam para que a IES 

cumpra seu papel na educação superior. Diante do exposto, adotaremos como roteiro de análise 

as metas definidas no PDI, distribuidas de acordo com as supracitadas dimensões. 

No que tange ao planejamento estratégico (PE), a UNICATÓLICA atualizou este 

documento no ano de 2016, com base no que consta no PDI, para assim redefinir os rumos que 

a instituição deve tomar até o ano de 2020. Neste documento constam a identidade estratégica 

da UNICATÓLICA (Missão, Visão de Futuro, Princípios e Valores), que passam a nortear a 

instituição agora como Centro Universitário: 

Missão: “Educação superior à luz dos valores cristãos, éticos e humanos de forma 

inovadora e sustentável”. 
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Visão de Futuro: “Consolidar-se até 2025, como Centro Universitário 

“UNICATÓLICA”, mediante educação superior humanista, inovadora e sustentável, 

contribuindo para a transformação social do estado do Ceará.”.  

Principios Institucionais: “Fidelidade, Dignidade, Solidariedade, Pluralismo, 

Integração, Conhecimento e Compromisso”.  

Valores Institucionais: Respeito, Liberdade, Democracia, Cordialidade e 

Sustentabilidade. 

A análise ambiental interna e externa subsidiou a revisão do Modelo de Negócio, bem 

como, as diretrizes para o Modelo de Gestão que estão explicitadas no corpo do PE, das quais 

derivaram vantagens e desvantagens competitivas.  

Foram definidos como fatores críticos de sucesso: Atenção aos discentes; Processo de 

comunicação; processo de Aprendizagem; Integração com o Entorno; Atenção aos 

Colaboradores e Gestão para Resultados, bem como, os direcionadores estratégicos: 

Catolicidade, Senso de Pertença, Metodologias Diferenciadas, Empreendedorismo e 

Resultados.  

Os Objetivos Estratégicos integram quatro macros perspectivas, constituindo-se o Mapa 

Estratégico Institucional 2016-2020, com destaque para: Perspectiva de proposição de valor 

para os clientes, perspectiva de aprendizado e crescimento, perspectiva de processos internos e 

perspectiva financeira. Dessa forma, a partir de cada Objetivo Estratégico foram estabelecidos 

Metas e Indicadores, indicando ainda um conjunto de Programas, Projetos e Planos.  

 

II. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas. 

O planejamento estratégico é acompanhado sistematicamente pela alta gestão da 

UNICATÓLICA através da verificação do cumprimento das suas metas e indicadores através 

do Balance Score Card (BSC), sistema que permite visualizar o nível de concretização de cada 

meta e indicador, possibilitando o reordenamento das ações institucionais na medida do alcance 

das metas estabelecidas.  

São realizadas reuniões anuais onde são discutidos os avanços alcançados a partir do 

que preconiza o PE, de forma que os responsáveis engendrem esforços para realizar as ações 

que porventura não tenham sido executadas dentro do cronograma previsto. Esse procedimento 

demonstra o compromisso da alta gestão da UNICATÓLICA no cumprimento do PE, fazendo 
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com que seja muito mais do que um mero rito burocrático e sim uma ferramenta de gestão 

institucional. 

A CPA está instituida na UNICATÓLICA desde 2008, desenvolve suas ações com o 

fito de estabelecer uma cultura avaliativa na instituição, de forma que a instituição faça uma 

profunda análise dos resultados obtidos e proceda mudanças acadêmicas e administrativas 

relevantes para o desenvolvimento institucional.  

A portaria nº 09 de 11 de agosto de 2016 , bem como, as atas das reuniões ordinárias, 

que são realizadas mensalmente comprovam a existência da CPA, comissão esta que tem suas 

atividades apoiadas pela alta gestão da UNICATÓLICA, que garante as condições materiais, 

bem como, a autonomia necessária para que a autoavaliação seja cumprida como preconiza a 

legislação. A CPA tem sala própria, dotada de computadores, data show, mesa para reuniões, 

armários, bem como, está assessorada por um secretário específico.  

O CTI desempenha importante função na autoavaliação institucional, sendo o 

responsável pela criação do sistema de avaliação, de emissão dos relatórios, bem como, pela 

garantia do acesso aos laboratórios de informática e à rede wifi, quesitos sem os quais o 

processo de autoavaliação não seria possível. 

 A sociedade civil, bem como, a comunidade acadêmica, estão presentes na CPA através 

da representação discente, docente e técnico-administrativo, o que garante que as ações e 

decisões tomadas reflitam os anseios de todos aqueles que têm relação direta com a 

UNICATÓLICA. 

 O ato de avaliar pressupõe a partilha dos resultados com os entes envolvidos no processo 

avaliativo, sob pena deste processo ser invalidado, caso os resultados não sejam publicizados e 

discutidos com toda a comunidade acadêmica. É partindo dessa premissa que a CPA realizou 

dois eventos para promover ampla divulgação dos resultados da autoavaliação institucional 

2016. Os eventos realizados nos turnos manhã e tarde teve como principal objetivo mostrar os  

resultados das avaliações das disciplinas, bem como, dos cursos e da UNICATÓLICA, no que 

diz respeito às disciplinas, de forma que professores, coordenadores, alunos, técnicos-

administrativos e membros da reitoria tiveram a oportunidade de visualizar e debater os 

resultados obtidos.  

 Os resultados obtidos nas avaliações internas e externas são analisados e incorporados 

ao Planejamento Estratégico da UNICATÓLICA para que sejam disparadas ações efetivas que 

sanem os pontos identificados como sensíveis e fortaleçam os pontos fortes. Neste quesito a 

alta gestão tem demonstrado especial atenção às sugestões feitas pela CPA, onde podemos 

destacar a construção do novo estacionamento do ginásio poliesportivo da UNICATÓLICA, a 
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construção de um miniauditório e criação do Programa de Iniciação Científica, ações estas que 

vieram ao encontro dos anseios da comunidade acadêmica.  

 Importa dizer que a elaboração e revisão do PE tem por base os resultados da 

autoavaliação institucional, bem como, os indicativos das avaliações externas realizadas pelo 

MEC. O acompanhamento do PE é feito pela alta gestão da UNICATÓLICA através do BSC 

onde todos os setores envolvidos nas ações propostas tem suas ações supervisionadas de forma 

a garantir o cumprimento das metas estabelecidas no PE. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 1: Missão e PDI 

I - Finalidades, objetivos e compromissos da instituição, explicitados em documentos 

oficiais.  

A missão, visão de futuro, finalidades, objetivos e compromissos da instituição estão 

explicitados no PDI, no PE, no regimento interno, nos manuais docente e discente e nos PPC´s 

dos cursos de graduação, de forma que as ações desenvolvidas tenham convergência com a 

filosofia da UNICATÓLICA. Destaca-se ainda que a Missão da UNICATÓLICA está exposta 

também nos diversos setores e blocos de sala de aula.  

II - Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os 

objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, 

possibilidades e potencialidades.  

As práticas pedagógicas, relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como, as 

práticas administrativas são desenvolvidas tendo como princípio a complementariedade entre 

si, pois, somente com a harmonia entre estas duas dimensões é possível a realização dos 

objetivos centrais da instituição. Entende-se que a dimensão acadêmica, cerne de qualquer IES, 

só poderá ser plenamente desenvolvido se a dimensão administrativa proporcionar o necessário 

suporte. 

O trabalho desenvolvido pela PGE e PPGP é implementado em comum acordo com a 

Coordenação de Administração e Logística, visando dentre outras questões a melhoria contínua 

do processo ensino-aprendizagem, a ampliação do número de professores mestres e doutores 

(incremento de 21,3% no número de mestres e 100% no número de doutores em comparação a 

2015, totalizando 63,5% do corpo docente), a ampliação do número de docentes em regime de 

tempo integral (31% de docentes em regime de tempo integral), a ampliação e manutenção da 

estrutura física sem, contudo, ultrapassar limites de ordem administrativa e financeira que 

possam colocar a instituição em situação de desequilíbrio.  

 
III - Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em 

que a instituição está inserida.  

 

O PDI da UNICATÓLICA é o documento que reflete o passado, o presente e o futuro 

da instituição, no qual estão expressas suas concepções de ensino, pesquisa e extensão. Foi 

elaborado por uma comissão composta por representantes das esferas acadêmica e 

administrativa da IES, que tiveram como base o PDI anterior, as normas regimentais, os 

relatórios de autoavaliação e a legislação educacional.  
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A análise do contexto social e econômico da Região do Sertão Central do Ceará está 

presente neste importante documento e serve de balizamento para a definição dos objetivos, 

metas e ações a serem implementadas que estão minunciosamente discriminadas no corpo do 

documento. Cumpre-nos afirmar que o PDI expressa a filosofia, missão, princípios, valores e 

visão de futuro da UNICATÓLICA. 

Conhecer a realidade social nas suas vertentes econômica, educacional e cultural, bem 

como, o conhecimento sobre os desafios e oportunidades presentes nesta realidade dá 

propriedade à UNICATÓLICA para elaborar suas políticas, projetos e programas que possam 

contribuir para a transformação deste contexto do sertão cearense.  

 
IV - Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz respeito 

às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e 

avaliação institucional.  

 

O PPI expressa as políticas institucionais referentes ao ensino, iniciação científica, 

extensão, gestão acadêmica e administrativa, gestão de pessoas, pastoral universitária, 

comunicação, responsabilidade social e inclusão social que, por sua vez, foram elaboradas com 

base no PDI. 

Considerando que o PDI traz as metas e ações relacionadas às dez dimensões do 

SINAES, a serem cumpridas em sua vigência, pode-se afirmar que as políticas do PPI estão 

inseridas nestas metas, fato que comprova a relação indissociável entre estes dois relevantes 

documentos institucionais. 

Ao definir seus descritores a partir do PDI e PPI a avaliação institucional, 

consequentemente, se articula com estes documentos, pois, é impositiva necessidade de se 

avaliar a realização das metas instituídas no PDI como forma de refletir sobre os avanços e 

dificuldades da instituição.  

A resolução nº 49 de 18 de dezembro de 2012 instituiu o Programa Institucional de 

Extensão, contendo suas diretrizes e finalidades, de forma que a extensão universitária da 

UNICATÓLICA tenha suas políticas muito bem definidas. 

Através da portaria MEC nº 367, de 05/05/2016 a UNICATÓLICA se credenciou como 

Centro Universitário, com conceito 4. Essa foi uma importante conquista, pois, demonstra que 

a instituição vem, através das suas práticas acadêmicas e administrativas, atendendo o que o 

MEC define como padrão de qualidade em educação. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

I - Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e impactos 

das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e nacional.  
 

 A UNICATÓLICA, entidade confessional católica, tem como premissa a transformação 

da realidade social na qual está inserida, fazendo disso um princípio que norteia as ações dos 

diversos cursos e setores da IES. O convívio com a seca e o baixo índice de desenvolvimento 

humano são características da região do Sertão Central Cearense, realidade esta que inspira a 

realização de ações de responsabilidade social por parte da UNICATÓLICA, que assume 

compromisso com a sociedade de ser um dos motores de desenvolvimento regional. 

 As ações universitárias desenvolvidas em 2016 proporcionaram impacto positivo na 

sociedade Quixadaense e municípios vizinhos, na medida em que atenderam às pessoas de 

classes menos favorecidas através da prestação de serviços ofertados pelos diversos cursos da 

instituição Destaca-se a conquista, pela segunda vez consecutiva, do selo de “Instituição 

Socialmente Responsável” concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior – ABMES. 

 

Imagem 01 – Selo de Instituto Socialmente Responsável 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 

A UNICATÓLICA tem uma política de bolsas sociais financiadas pela própria 

instituição, bem como, adere aos programas federais de financiamento estudantil (FIES e 

PROUNI), de forma a contribuir para que pessoas de classes sociais menos favorecidas tenham 

acesso aos cursos de ensino, que sem estas políticas encontrariam muitas dificuldades para 

realizar o sonho da formação profissional.  
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Gráfico 04 – Nº de Alunos Contemplados com FIES por Curso 

 

Fonte: Setor Financeiro / UNICATÓLICA 

 

Gráfico 05 – Nº de Alunos Contemplados com PROUNI 

 
Fonte: Setor Financeiro / UNICATÓLICA 
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Gráfico 06 – Nº de Alunos Contemplados com Bolsa Social 

 
Fonte: Setor Financeiro / UNICATÓLICA 

 

Relatório de atividades de responsabilidade social: 

 
Gráfico 07 – Nº de Atendimentos do Complexo Esportivo 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 

O Complexo Esportivo da UNICATÓLICA desenvolve diversos eventos e 

projetos esportivos de cunho sociocultural, voltados para as diversas faixas etárias da 

comunidade de Quixadá e região.  

Os números listados no gráfico 07 dizem respeito aos serviços de Musculação, 

Natação, Jiu Jitsu, Avaliação Física e Dança que são prestados no transcorrer de todo o ano. 

Contudo, as ações de responsabilidade social desenvolvidas no complexo esportivo extrapolam 

a prestação de serviços, pois, também são implementados projetos de extensão e eventos 
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esportivos que contemplaram número considerável de pessoas, como pode ser visto na tabela 

abaixo. Os eventos e projetos que constam na tabela são realizados anualmente.  

  Identifica-se uma redução de 9,8% no número de atendimentos prestados pelo 

complexo esportivo em 2016, tendência esta observada a partir de 2015. Considerando a 

importância social destes serviços se faz necessária a análise dos fatores que estão gerando esta 

redução. Contudo, o Complexo Esportivo desenvolve projetos e eventos voltados para a 

comunidade que contribuem para a efetivação de políticas públicas de esporte, lazer e saúde, 

quais sejam: 

Tabela 13 – Projetos e Eventos do Complexo Esportivo 

Evento / Projeto Nº de participantes 

Jogos Estudantis da UNICATÓLICA 380 

Campeonato de entidades civis de Quixadá 200 

Jogos Universitários da UNICATÓLICA 250 

Festival de natação 50 

Festival de Atletismo 50 

Copa Superação de Handebol 288 

24 Horas de Futsal 180 

Projeto Corpo em Movimento 40 

Projeto para Grupos Especiais 30 

V Copa Terra dos Monólitos de Jiu Jitsu 300 

TOTAL 1.768 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 

Gráfico 08 – Nº de Atendimentos do Complexo Odontológico 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 

O gráfico acima apresenta o número de atendimentos prestados à comunidade pelo 

complexo odontológico. São prestados os serviços de endodontia, cirurgias, restaurações, 

biópsia, próteses, gengivectomia, atendimentos de urgência e periodontia.  Importante destacar 

a evolução no número de atendimento à comunidade que apresentou um crescimento de 16,8% 
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quando comparado 2015 e 2016. Esse crescimento na oferta dos serviços é importante na 

medida em que os beneficiários são, na sua maioria, indivíduos de classes sociais menos 

favorecidas e funcionários da própria UNICATÓLICA. Os dados, contudo, não estão 

apresentados por tipo de serviço prestado, o que permitiria a análise mais detalhada. 

 

Gráfico 09 – Nº de Atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

O gráfico acima apresenta o número de atendimentos prestados pelo Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), onde são prestadas orientações jurídicas, elaboração de peças processuais, 

realização de conciliação e mediação nas áreas cível e penal, voltadas ao público 

hipossuficiente. Destaca-se o crescimento no número de atendimentos que aumentou em mais 

de 159,7%. 

Gráfico 10 – Nº de atendimentos do Serviço de Psicologia Aplicada 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 O SPA atende à comunidade de Quixadá e cidades vizinhas, recebendo pessoas que 

procuram espontaneamente o serviço, bem como, pessoas encaminhadas por CAPS´s e 



44 
 
 

NASF´s. Os serviços prestados são: Psicologia Clínica (Análise do comportamento, humanista, 

sistêmica, psicanálise), Psicologia da Saúde, Psicologia Escolar e Educacional, Psicologia 

Social, Psicologia do Trabalho e das Organizações, avaliação psicológica e orientação 

profissional. O expressivo crescimento de 88,7% no número de atendimentos prestados reflete 

a importância que o SPA tem para a comunidade da região. 

 
Gráfico 11 – Nº de Atendimentos da Clínica de Fisioterapia 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 A Clínica de Fisioterapia atende à comunidade através da prestação de serviços de 

Fisioterapia Cardiorrespiratória, Traumatológica, Neurológica Adulto e Infantil, Hidroterapia, 

Uroginecológica, Pilates e Dermatológica. A diversidade de serviços prestados possibilita à 

comunidade o acesso à serviços de elevada importância para a saúde e o bem-estar dos 

pacientes. Destaca-se o crescimento de 158% no número de atendimentos em comparação ao 

ano de 2015. 

Gráfico 12 – Nº de atendimentos da Empresa Júnior 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 
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A Empresa Júnior atualmente desenvolve ações inerentes às diversas áreas da 

Administração, prestando os atendimentos à comunidade na sala de atendimento da Empresa 

Júnior, bem como, por meio de eventos de disseminação do conhecimento. Os atendimentos 

referem-se à abertura de empresas, declaração de imposto de renda, apresentação do modelo 

CANVAS, bem como, consultorias em pesquisas de mercado e tecnologia aplicada à gestão. 

Verifica-se uma redução de 17,5% no número de atendimentos realizados em 2016, quando 

comparado com 2015. 

Gráfico 13 – Total de atendimentos prestados 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

 

 No que tange à totalização dos atendimentos prestados à comunidade pelos setores 

acima descritos, fica claro o esforço que vem sendo engendrado pela UNICATÓLICA para 

contribuir com a transformação da realidade social da região do Sertão Central. O expressivo 

crescimento de 61,5% explica o reconhecimento alcançado pela UNICATÓLICA ao ser 

contemplada por dois anos seguidos com o selo de responsabilidade social concedido pela 

ABMES. 

    

II - Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o mercado de 

trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis.  

  

  A UNICATÓLICA estabelece relacionamento com entes públicos, privados e do 

terceiro setor de diversas regiões do Estado do Ceará com objetivos de realizar estágios 

acadêmicos e não acadêmicos, consultorias, assessoramento e cooperação técnica. Trata-se de 

desenvolver parcerias onde os envolvidos têm os interesses mútuos contemplados. A 

formalização destas parcerias se dá por meio da assinatura de convênio assinado pelos 

representantes das partes.  
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 Gráfico 14 – Nº de convênios firmados em 2015 e 2016. 

 
Fonte: Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino 

  A UNICATÓLICA tem convênio estabelecido com 10 associações e 48 prefeituras do 

Estado do Ceará assegurando o campo de estágio para acadêmicos dos diversos cursos da 

instituição.  Contudo, foram firmados também convênios com outras entidades para garantir a 

prestação de serviços em parceria, dentre os quais destacam-se: 

 
Tabela 1 4 – Convênios da UNICATÓLICA firmado em 2016 

Quixadá Futebol Clube 

Convênio através do qual a UNICATÓLICA 

disponibiliza os serviços da academia de musculação, 

piscina, avaliação física, fisioterapia, e odontologia 

para os atletas do Quixadá Futebol Clube, equipe que 

representa a cidade no Campeonato Cearense de 

Futebol. 

Hospital Maternidade Jesus 

Maria José (HJMJ) 

Convênio através do qual o HMJMJ recebe acadêmicos 

dos cursos da saúde para realizar estágio, contribuindo 

para a melhoria da prestação de serviço desta, que 

realiza partos de Quixadá e partos de risco das cidades 

circunvizinhas. 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará 

Cria o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania na sede da UNICATÓLICA, para 

proporcionar serviços de orientação e conciliação para 

a comunidade de Quixadá e cidades vizinhas. 

Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará 

Cria a unidade do PROCON na sede da 

UNICATÓLICA para realizar orientações e 

conciliações concernentes à matéria do direito do 

consumidor. 
 Fonte: Assessoria Jurídica 

 

 



47 
 
 

III - Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção 

a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa. 

 

Tabela 1 5 – Projetos e Programas de Promoção da Cidadania e Atenção a Setores Sociais Excluídos 

Promoção da saúde e 

cidadania nas comunidades 

de Cafundó e Escondido no 

município de Choró - CE 

O projeto implementa ações de promoção da saúde na perspectiva das 

políticas de saúde do SUS, através de ações de educação em saúde e 

educação popular comunitária com vista ao protagonismo dos sujeitos das 

localidades. 

Mulher Saudável 
Realiza exames ginecológicos, bem como, dinamização de palestras sobre 

câncer ginecológico, câncer de mama, bem como, prevenção e tratamento 

Acompanhamento da saúde 

dos jovens da comunidade 

novos horizontes 

Proporciona o acompanhamento permanente da saúde geral de jovens e 

adultos da comunidade Novos Horizontes que atende a pessoas que vivem 

em situações de grave dificuldade, incluindo dependência química. 

Outubro Rosa 
Desenvolve ações relacionadas à saúde da mulher, realizando exames 

ginecológicos, bem como, testes rápidos para sífilis e hepatites B e C. 

Núcleo Multidisciplinar em 

Ensinamentos Quilombola – 

NUMEQ 

A comunidade Quilombola do Sítio Veiga, situada no Distrito de Dom 

Maurício – Quixadá, é atendida através de ações de responsabilidade social 

desenvolvidas pelos cursos de Odontologia, Psicologia, Direito, Fisioterapia 

e Arquitetura  

Encontro sobre 

acessibilidade e surdez 

Tem por objetivo proporcionar discussões sobre as políticas de 

acessibilidade e inclusão de surdos através da realização de mesas redondas 

e mostra de infográficos, tendo como público participante a comunidade 

surda de Quixadá e Quixeramobim. 

Superação 

Promove a inserção da UNICATÓLICA junto à comunidade local e regional 

através da prestação de serviços oferecidos pelos cursos de graduação que 

ofertam serviços de saúde, orientação jurídica, contábil e administrativa, bem 

como e ações referentes ao meio ambiente. O Projeto foi desenvolvido nas 

cidades de Quixadá, Morada Nova, Quixeramobim. 

Jogos Estudantis da 

UNICATÓLICA 

Proporciona o acesso a evento esportivo formal para estudantes das redes de 

ensino pública e privada de Quixadá e municípios vizinhos, objetivando 

democratizar o acesso à prática esportiva. 

CECIQ 
Evento destinado a funcionários de empresas públicas e privadas de Quixadá, 

objetivando promover a aquisição de um estilo de vida ativo neste grupo 
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social que após o término da educação básica ficam desassistidos do ponto 

de vista esportivo. 

Patrocínio de atleta da 

Seleção Cearense de Karate 

Ação pela qual é destinada verba anual para auxiliar a participação da atleta 

Quixadaense Yasmin Oliveira a participar de etapas de campeonatos de 

karate à nível estadual e nacional. 

Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará 

O Centro Judiciário de soluções de conflitos e cidadania proporciona 

serviços de orientação e conciliação para a comunidade de Quixadá e cidades 

vizinhas. Essa extensão do judiciário trata sobre matérias cíveis da 

competência da justiça estadual, permitindo que as pessoas tenham seus 

processos resolvidos em menor tempo, ao passo que contribui para a 

diminuição do número de processos na justiça.  

PROCON 

O PROCON está instalado na UNICATÓLICA através de convênio firmado 

com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Presta serviços de 

orientação e conciliação sobre matéria relacionada ao consumo, contribuindo 

para a efetivação das normas de defesa do consumidor. 

Fonte: Coordenação de Extensão 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

I - Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, 

planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de acordo com os fins 

da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área.  

 Os PPC´s dos cursos de graduação e pós-graduação estão elaborados a partir do que 

preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) e alinhados com o PDI/PPI da 

UNICATÓLICA. No ano de 2016 teve início o processo de atualização dos PPC´s de todos os 

cursos de graduação objetivando a atualização destes documentos para que as ações 

desenvolvidas nos cursos de graduação estejam alinhadas com a nova perspectiva de Centro 

Universitário, bem como, o acompanhamento das inovações das diversas áreas do 

conhecimento. 

 Como parte integrante deste processo de atualização dos PPC´s foi realizado o 

alinhamento de todos os programas das disciplinas, sendo definidos os descritores, 

competências e habilidades que devem nortear o trabalho docente, de forma que a disciplina 

contribua para que o aluno alcance o perfil delineado. As DCN´s, os documentos oficiais dos 

conselhos de profissão, as resoluções do MEC, bem como, as demandas de formação 

identificadas pelos professores fundamentaram a elaboração destes itens. 

Ressalta-se que o curso de Licenciatura em Educação Física procedeu a reestruturação 

do seu PPC procedendo mudanças profundas para atender à resolução CNE/MEC 02/2015 que 

determina a ampliação da carga horária mínima e do mínimo de semestres para integralização 

do curso, passando de 2.800 horas para 3.200 e de 06 para 08 semestres. 

Esses processos de atualização e reestruturação dos PPC´s foram implementados 

observando a ampla participação de professores e alunos na tomada de decisões, de forma que 

o aspecto democrático foi preservado. Para tanto todas as alterações foram, obrigatoriamente, 

aprovadas pelo colegiado de curso, para posterior envio e aprovação nas instâncias superiores. 

 

II - Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e 

utilização de processos participativos de construção do conhecimento.  

 As ações desenvolvidas nos cursos de graduação da UNICATÓLICA são 

implementadas observando o caráter democrático. Parte-se do princípio de que os alunos não 

devem ter postura passiva, devendo ter participação ativa na tomada de decisão sobre as 

disciplinas, assumindo papel de sujeitos do processo ensino-aprendizagem. Ao apresentar e 
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discutir o programa da disciplina, bem como, a metodologia e avaliação a serem implementadas 

o professor permite que o aluno se posicione criticamente através de sugestões para que a 

disciplina seja desenvolvida a contento.   

O cumprimento desta premissa é verificado através das respostas dadas pelos alunos ao 

item 2 do questionário de avaliação do professor “Apresenta o programa da disciplina, o 

método de ensino e a forma de avaliação a ser adotada”. Os alunos têm representação garantida 

nas reuniões de colegiado de curso, de forma a oportunizar a participação discente nas decisões 

referentes ao curso, em especial, as concernentes às práticas pedagógicas. 

 

III - Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as 

necessidades individuais.  

 O PDI é o documento base para a elaboração de todos os demais documentos 

institucionais, consequentemente, o PPI e os PPC´s estão elaborados em comum acordo com as 

metas e objetivos definidos no PDI, de forma que desde sua concepção até sua dinamização, 

desenvolvam ações convergentes para os objetivos institucionais. 

 O perfil sócio demográfico da Região do Sertão Cearense, está traçado no texto do PDI, 

permitindo conhecer, de forma generalista, a região nos segmentos da economia, cultura e 

educação. Tais informações subsidiam a tomada de decisão dos cursos no que se refere às ações 

de ensino, para que estas tenham relação direta com as demandas da sociedade da região. 

 

IV - Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das 

novas tecnologias no ensino.  

 Preocupada em desenvolver práticas de ensino que consigam formar profissionais aptos 

a transformar o contexto regional através da sua intervenção, a UNICATÓLICA desenvolveu 

uma série de ações voltadas para a melhoria do ensino que são oferecidas nos encontros 

pedagógicos, realizados duas vezes por ano, bem como, no decorrer de todo o ano letivo. Foram 

realizados cursos de Formação em Metodologias Ativas, Análise de Dados Quantitativos e 

Formação em Moodle e EAD.  

A formação docente recebe especial atenção da UNICATÓLICA, na medida em que 

ofereceu um curso de Especialização em Docência do Ensino Superior, sendo 

disponibilizadas 27 bolsas de 50% do valor para que funcionários e professores 

participassem. O estímulo para a formação stricto sensu também se fez presente através 
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da flexibilização da jornada de trabalho e do auxílio financeiro para docentes e 

coordenadores que iniciaram o mestrado e doutorado no ano de 2016. Foi possibilitado 

auxílio financeiro no valor total de R$ 33.712,55 para que 05 professores da instituição 

pudessem contar com este auxílio financeiro da instituição para pagar anuidades e 

passagens aéreas e assim iniciar o doutorado em Portugal, melhorando os indicadores de 

titulação docente stricto sensu.  

A autoavaliação institucional, realizada no período de 03 de outubro a 11 de novembro, 

permitiu que alunos e professores avaliassem 09 itens referentes às disciplinas ministradas no 

segundo semestre de 2016. A devolutiva dos resultados ainda no segundo semestre de 2016 

permitiu que os coordenadores de curso, juntamente com professores e alunos refletissem sobre 

as práticas docentes, de forma a melhorar continuamente o processo ensino-aprendizagem. 

 

Gráfico 15 – Média Geral da Avaliação das Disciplinas na Perspectiva do Aluno e Professor 

 

          Fonte: Elaboração própria CPA 

Gráfico 16 – Média Geral da UNICATÓLICA por Item 

 
              Fonte: Elaboração própria CPA 
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 O Núcleo de Educação à Distância coordena a utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), onde professores disponibilizam arquivos diversos, desenvolvem fóruns 

e chats, propõem tarefas individuais e em grupo através da plataforma Moodle. Para garantir 

que a ferramenta seja utilizada adequadamente o NEAD ministra cursos de EaD para 

professores e coordenadores de curso, bem como, oficinas de introdução ao AVA para os alunos 

ingressantes.  

Vale salientar que as atividades desenvolvidas pelo NEAD extrapolam a gestão do 

AVA, permitindo a utilização de recursos tecnológicos diversos de acordo com as demandas 

dos cursos. Destaca-se o desenvolvimento de disciplinas semipresenciais para os cursos de 

Graduação em Direito e Odontologia.  

Gráfico 17 – Nº de Disciplinas que Utilizaram o AVA 

 
Fonte: Núcleo de Educação à Distância 

V – Relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, tendo 

como referência as publicações científicas, técnicas e artísticas, patentes, produção de 

teses, organização de eventos científicos, realização de intercâmbios e cooperação com 

outras instituições nacionais e internacionais, formação de grupos de pesquisa, política de 

investigação e políticas de difusão dessas produções.  

  No âmbito da pesquisa científica a UNICATÓLICA desenvolve ações correlatas ao 

proposto em seu PDI/PPI, ações estas visam contribuir com a resolução de problemas e 

desenvolvimento científico e tecnológico coerentes com a realidade do Sertão Central. 

Observa-se este compromisso nos artigos publicados por docentes e discentes, bem como, na 

apresentação de trabalhos em congressos e em eventos científicos realizados pela 

UNICATÓLICA e por seus cursos de graduação. 

   Compreendendo a importância da cooperação para a busca de solução de problemas 

através da investigação científica e instituição tem parcerias e convênios com IES públicas 
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estaduais e federais, órgãos públicos, bem como, com a Universidade do Porto, Universidade 

Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade de Lisboa. Essas parcerias resultam em pesquisas 

conjuntas, grupos de estudos e oportunidades de iniciação científica para acadêmicos. 

  Como parte deste processo a UNICATÓLICA promove semestralmente a abertura de 

edital de grupos de pesquisa e anualmente, edital para o Programa de Iniciação Científica (PIC), 

ressaltando que estes editais preveem recursos financeiros para pagamento de bolsistas e 

aquisição de insumos. Além destes editais, a instituição mantém um núcleo de publicações que 

é responsável pela publicação de livros e das revistas científicas Expressão Católica e Expressão 

Católica Saúde que são publicadas semestralmente. 

 

Gráfico 18 - Nº de Projetos com Bolsistas 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Gráfico 19 – Orçamento Anual do PIC 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
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VI - Vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento local/regional.  

 

Atualmente, a UNICATÓLICA tem convênio firmado com 48 prefeituras, com diversos 

órgãos do governo do Estado do Ceará, com entidades federais e universidades públicas. Neste 

contexto foram realizadas pesquisas em unidades de saúde, escolas, entidades de atendimento 

à deficientes, bem como, dentro das estruturas da própria instituição como na Farmácia Escola, 

Clínica de Odontologia, Clínica de Fisioterapia, NPJ e Complexo Esportivo. 

 

VII - Políticas e práticas institucionais de pesquisa para a formação de pesquisadores 

(inclusive iniciação científica).  

  A UNICATÓLICA anualmente lança mão de editais institucionais que tem por objetivo 

fomentar a pesquisa científica entre docentes e discentes. Semestralmente é lançado o edital 

que tem por interesse promover grupos de estudo e/ou pesquisa. No ano de 2016 foram 

desenvolvidos 47 trabalhos no primeiro semestre e 48 trabalhos no segundo semestre.  Também 

é promovido, anualmente, a abertura do edital do Programa de Iniciação Científica, quando em 

2016 foram 16 projetos contemplados. 

 

Gráfico 20 – Nº de Grupos de Estudos e Pesquisa 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

VIII - Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos pesquisadores em 

eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos.  

O compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico tem seus pilares nos 

editais institucionais para desenvolvimento dos grupos de estudo e/ou pesquisa, edital do PIC, 

realização das Mostras Científicas em cada curso de graduação, do EEEDIC e da Mostra de 
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Pós-Graduação. Também existe, dentro da instituição, a possibilidade solicitação de recursos 

financeiros para participação de eventos científicos e publicação em periódicos científicos, 

além da manutenção dos dois periódicos científicos institucionais e das publicações de livros.   

 

Gráfico 21 – Nº de Trabalhos Apresentados no EEDIC 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

IX - Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI.  

 

A política institucional para a extensão está inserida no PDI trazendo diretrizes e 

finalidades definida em instâncias institucionais de deliberação superior, normalizada em 

instrumentos legais (Estatuto, Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento Institucional, 

Resolução, Portaria e Edital). Entre os aspectos normatizados incluem o processo de 

aprovação das ações de extensão, os programas de bolsa para alunos, as formas de 

financiamento, as formas de participação do aluno nas ações de extensão, o aproveitamento 

curricular do aluno pela participação em projetos, a valorização da participação do docente 

nas ações de extensão e as formas de participação dos docentes. 

Desta forma, busca-se promover a interação transformadora entre a Instituição e a 

sociedade, unindo as artes, a ciência, o ensino e o desenvolvimento social. A articulação 

com a sociedade, por meio de ações de extensão desenvolvidas por discentes e docentes 

visam a construção da cidadania do estudante, por meio do conhecimento e da interação 

com situações desafiadoras da realidade social, por meio da aproximação do currículo dos 

cursos com a realidade atual. 
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X - Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades 

e demandas do entorno social.   

 

  Na UNICATÓLICA s atividades de extensão estão diretamente articuladas ao ensino e 

à pesquisa, na medida em que as ações desenvolvidas nos projetos e programas são planejadas 

e dinamizadas a partir dos conhecimentos produzidos nas disciplinas. A partir da intervenção 

desenvolvida são desenvolvidas pesquisas que ampliem o conhecimento sobre dada área de 

intervenção e que possam demonstrar o grau de impacto que as atividades de extensão da 

UNICATÓLICA estão proporcionando para a população envolvida. Os alunos têm participação 

ativa no desenvolvimento das atividades de extensão, bem como, nas pesquisas desenvolvidas, 

o que possibilita uma melhor formação profissional, através do conhecimento da realidade 

social, bem como, da produção e apresentação de trabalhos acadêmicos de dados coletados do 

campo de intervenção. 

Gráfico 22 – Nº de Cursos e Eventos de Extensão 

 
Fonte: Coordenação de Extensão 

XI - Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação lato 

e stricto sensu.  

Em agosto de 2016 a UNICATÓLICA instituiu sua Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa com o intuito de avançar em suas políticas no setor. Atualmente os cursos Lato Sensu 

ofertados foram constituídos a partir da indicação de demanda pelo mercado em relação a 

vocação na formação profissional dos cursos de graduação da instituição. Todos os docentes, 

com titulação mínima de mestrado, têm a oportunidade de propor a construção de um programa 

de especialização. Estão sendo ofertados 9 cursos para matrícula e 4 cursos estão funcionando 

ativamente. Outro ponto importante é a regionalização dos cursos, que ocorre através da 

implantação de polos de pós-graduação (presenciais). Atualmente além do Município de 

Quixadá existem ações nos Polos de Boa Viagem, Baturité e Tianguá.  
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Com a criação da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa a UNICATÓLICA iniciou um 

trabalho de fortalecimento das bases para criação de seu primeiro programa de mestrado stricto 

sensu. 

 

XII - Política de melhoria da qualidade da pós-graduação.  

A qualidade dos cursos ofertados é avaliada por meio de questionário aplicado ao final 

dos módulos. No entanto vem sendo discutido junto a CPA a elaboração de um instrumento 

próprio e mais adequado para coleta de informações. A atual política de desenvolvimento 

institucional também colabora com a qualidade dos cursos ofertados, haja vista que há um maior 

número de mestres e doutores no quadro de colaboradores e muitos desses formados em grandes 

IES, aprimorando a network da instituição no convite de professores para lecionar nos cursos 

de pós. Outro ponto importante é a realização anual da Mostra Científica da Pós-graduação, 

contribuindo para divulgação dos trabalhos desenvolvidos nos cursos de especialização e a 

abertura de participação de pesquisadores de outras instituições, promovendo um importante 

intercambio do conhecimento.   

 

XIII - Integração entre graduação e pós-graduação  

Os coordenadores dos cursos Lato Sensu são docentes da casa que lecionam nos cursos 

de graduação, permitindo que as propostas sejam elaboradas diante os anseios dos egressos, 

possibilitando que esses continuem seus estudos com qualidade. Além de que no processo de 

construção do Stricto Sensu os programas de incremento a pesquisa científica vêm articulando 

as ações de ensino e extensão com vistas a formação de pesquisadores.  

 

XIV - Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior.  

 

A UNICATÓLICA vem promovendo ações que tem por finalidade o incremento da 

pesquisa científica na instituição e por consequência apoia o desenvolvimento acadêmico dos 

alunos de graduação e a manutenção das atividades de pesquisa dos docentes. Os editais de 

Grupos de Pesquisa e de Iniciação Científica contribuem na preparação dos alunos que tem 

vocação a seguir carreira acadêmica. Também é importante salientar que a instituição aumentou 

o número de docentes doutores em regime de contratação por tempo integral, dando a estes 

novos desafios no âmbito da produção científica. No campo dos cursos Lato Sensu está em 

formação a terceira turma do curso de Docência no Ensino Superior, que tem por objetivo 

capacitar futuros docentes. Destaca-se ainda o investimento feito para que 05 professores da 
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instituição iniciassem o curso de doutorado em universidades portuguesas, o que contribuirá 

em muito para a formação destes pesquisadores.  

 

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade. 

 

I - Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa e Imagem pública 

da instituição nos meios de comunicação social.  

A UNICATÓLICA tem especial atenção à comunicação interna e externa, pois, entende 

que o marketing é o caminho para publicizar todas as ações institucionais, permitindo que para 

as comunidades interna e externa se apropriem de todas as ações, projetos e programas 

desenvolvidos pela instituição. 

A comunicação foi dinamizada através de diversas ações e canais, que foram 

desenvolvidos no decorrer de todo o ano de 2016: 

a. Ato solene de lançamento oficial da UNICATÓLICA – Solenidade de divulgação 

da aprovação da FCRS para Centro Universitário Católica de Quixadá para toda a 

comunidade interna e externa, explicitando o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, 

bem como, os benefícios advindos desta aprovação. 

b. Lançamento do segundo livro institucional – Solenidade de lançamento do livro 

“Experiências inovadoras: Uma construção coletiva em uma instituição de ensino 

superior do Sertão Central” relatando experiências criativas relacionadas à educação 

desenvolvidas pela UNICATÓLICA.  

c. Blog do Reitor – Canal digital onde são abordadas reflexões críticas e discussão de 

temas relevantes para o aprimoramento do modelo de ensino e da administração geral 

da instituição.  

d. Processo seletivo para transferidos e graduados – Divulgação das datas referentes 

à seleção de transferidos e graduados via site institucional e redes sociais para amplo 

conhecimento dos interessados. Posteriormente, o resultado foi divulgado no site da 

UNICATÓLICA. 

e. Participação nas Feiras de Negócio do SEBRAE - Ação pela qual a 

UNICATÓLICA divulga seus cursos de graduação e pós-graduação em stand nas 

feiras de negócios promovidas pelo SEBRAE/CE. Em 2016 a instituição esteve 

presente na Feira Integrada de Oportunidades e Negócio do Maciço do Baturité e da 

Feira de Negócios da Região Centro do Estado (Quixadá). 
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f. Teste vocacional – Projeto desenvolvido pela coordenação de Marketing em parceira 

com o curso de Psicologia visando contribuir com os estudantes do ensino médio no 

que tange à definição da carreira profissional.  Esta ação permite que a instituição 

estabeleça uma relação de proximidade com os futuros estudantes de ensino superior. 

g. Serviço de Atendimento ao Consumidor – Criação do SAC, visando otimizar a 

comunicação com a comunidade interna e externa através do chat disponibilizado no 

site, bem como, através de WhatsApp. Este serviço gerou 2.260 atendimentos 

somente no segundo semestre de 2016. Destaca-se o trabalho do SAC nas ligações 

feitas para os candidatos inscritos no vestibular, bem como, para os alunos pré-

matriculados nos cursos de pós-graduação. 

h.  Peças publicitárias e materiais de marketing – As ações desenvolvidas pelos 

cursos e setores da UNICATÓLICA são amplamente divulgadas para a comunidade 

interna e externa, através do suporte da Coordenação de Marketing que produz as 

peças publicitárias e demais materiais necessários para a divulgação das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. São produzidos cartazes, banners, folders, artes para 

outdoors e brindes que contribuem para a divulgação dos eventos e da 

UNICATÓLICA. 

i. Google Adwords -  Marketing digital utilizado para divulgação das campanhas de 

vestibular e cursos de pós-graduação, tendo um investimento total de R$ 5.512,07 

em propagandas que alcançaram 1.826.387 pessoas, das quais 12.108 clicaram no 

link das campanhas. 

j. Facebook e Instagram – Foram impulsionadas 29 campanhas tanto no facebook 

quanto no Instagram, sendo investido um valor total de R$ 7.569,02 com um alcance 

de 961.389 pessoas, das quais 25.570 clicaram no link da campanha. Estas mídias 

sociais apresentaram crescimento do número de seguidores quando comparados os 

anos de 2015 e 2016, onde verifica-se o aumento de 103,28% do número de 

seguidores do facebook e 238,36% do número de seguidores do Instagram. Em 

números brutos essas duas redes sociais têm um total de 26.318 seguidores. 

k. Jornal UNICATÓLICA – Canal de comunicação impresso e virtual produzido pela 

própria instituição com o objetivo de divulgar as ações desenvolvidas pelos cursos e 

setores, de forma a dar conhecimento à comunidade interna e regional do que a 

UNICATÓLICA desenvolve no campo do ensino, pesquisa e extensão. O jornal tem 

uma tiragem anual de 24.000 exemplares que são enviados para prefeituras de todo 

o Estado do Ceará, Coordenadorias Regionais de Educação do Governo do Estado 
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do Ceará, estabelecimentos comerciais de Quixadá, escolas públicas e privadas, 

SEBRAE, Fóruns e Tribunais de Justiça. 

l. Campanhas em rádios locais e regionais – A UNICATÓLICA tem contrato 

assinado com 7 rádios da região do Sertão Central (Rádio Cultura, Monólitos 

AM, Rádio Liderança, FM Meio Norte, Central FM, Asa Branca e Canudos) 

onde são desenvolvidas campanhas de divulgação do vestibular, eventos 

institucionais e de cursos, prestação de serviços, bem como, a realização de 

entrevistas ao vivo com membros da reitoria e coordenadores de curso sobre 

temáticas referentes às suas áreas. 

m. Portais de notícias – No Estado do Ceará as revistas eletrônicas de notícias, portais 

de cunho jornalístico, têm elevado número de acesso por parte da comunidade 

regional, de forma que a UNICATÓLICA tem contrato firmado com os portais 

Revista Central, Quixeramobim Agora, Monólitos Post, Revista Mundo Ceará. Tais 

canais são utilizados para divulgação do vestibular, eventos institucionais, bem 

como, ações e realizações dos cursos. 

n. Campanhas na TV – No ano de 2016 a UNICATÓLICA realizou a campanha do 

vestibular 2017 na TV Diário que tem audiência em toda região nordeste. 

o. Campanhas em Jornal – Foi realizada campanhas no Jornal Diário do Nordeste, 

impresso de circulação estadual, para divulgação do vestibular, cursos de pós-

graduação e campanha institucional. 

 

Além dos canais acima citados, a instituição disponibiliza o serviço de Ouvidoria para 

atender às reclamações, sugestões, solicitações, críticas e elogios das comunidades internas e 

externa. No ano de 2016 foram registadas 493 manifestações, sendo divididas em 200 

reclamações, 23 sugestões, 33 elogios, 205 solicitações de informação e 32 denúncias. A 

Ouvidora participou de reuniões com as coordenações da CPA, Pastoral e Extensão para discutir 

algumas ocorrências direcionadas a estes setores, como forma de contribuir com a melhoria dos 

serviços ofertados. Importante destacar que a Ouvidoria procede a devolutiva das ocorrências 

dando resposta imediata (quando possível), consulta e encaminhamentos ao setor e orientação 

ao cidadão. 
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3 -  Dimensão 9: Política de Atendimento Discente. 

Na UNICATÓLICA o atendimento às demandas discentes é ponto fundamental na 

política institucional, pois, entende-se que o aluno é a razão de existir de uma instituição de 

ensino superior.  

I - Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação com 

as políticas públicas e com o contexto social.  

 A seleção de novos alunos na UNICATÓLICA é realizada a partir de edital específico 

contendo todas as normas e critérios para que os candidatos possam pleitear a vaga através de 

vestibular, ou como transferido e/ou graduado em período específico. As datas e prazos para 

submissão dos pleitos estão no calendário acadêmico da instituição, disponibilizado com livre 

acesso no site da UNICATÓLICA. 

 Os direitos e deveres dos estudantes estão previstos no Manual do Aluno, que está 

disponibilizado no site da instituição. Muitas informações deste manual são repassadas aos 

alunos durante a semana de acolhida ao discente, através de palestras, bem como, no decorrer 

do semestre por parte do coordenador do curso. 

 Os estudantes têm acesso gratuito ao Programa de Complementação Acadêmica (PCA), 

que oferece cursos diversos para contribuir com possíveis limitações que os estudantes tragam 

da educação básica, de forma a melhorar seu rendimento nas disciplinas que estão cursando. Os 

professores e coordenadores estão orientados a encaminhar estudantes que apresentem 

dificuldades de aprendizagem para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) que desenvolve 

ações que facilitam o aprendizado por parte do aluno e consequentemente sua adaptação ao 

meio acadêmico.  

Gráfico 23 – Nº de Alunos Inscritos e Aprovados no PCA por Curso 

 
Fonte: Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino 
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Gráfico 24 – Total de Inscritos e Concludentes do PCA por Ano 

 
   Fonte: Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino  

Gráfico 25 – Nº de Alunos Atendidos pelo NAP 

 
  Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

Gráfico 26 – Nº de Alunos Atendidos pelo NAP por Curso 

 
  Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

O atendimento às pessoas com deficiência é garantido pela UNICATÓLICA através das 

condições atuais de infraestrutura arquitetônica para a acessibilidade. A instituição possui 13 
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blocos de salas, com destinação acadêmica, destes, 8 possuem rampas de acesso para pessoas 

com deficiência. 

 Com relação aos itens arquitetônicos de verificação, Áreas de circulação e acessos, 

constata-se que o percurso entre o estacionamento e a entrada compõe rota acessível. A 

acessibilidade consta em todas as entradas da instituição. Há piso tátil, sendo 118 direcionais e 

117 de alerta.  

 Sanitários. 

Nos blocos A; B; C; F; G; H; J e L existem sanitários adaptados sendo que nos blocos 

B e L existe a divisão entre masculino e feminino e possuem barra de apoio no chão. 

 Sinalizações. 

Sinalização tátil direcional e de alerta nas áreas de circulação e sinalização em Braille 

nas portas. 

 Estacionamentos. 

As vagas para veículos de pessoas com deficiência estão bem localizadas e as vagas 

estão associadas à rampa.  

 Mobiliários. 

Balcão de atendimento adaptado na biblioteca, com restrição para aproximação de 

pessoa em cadeira de rodas. 

A instituição oferece a disciplina de LIBRAS nos cursos de Licenciatura em Educação 

Física, Licenciatura em Filosofia e Enfermagem, cumprindo assim a legislação educacional. 

Foi submetido projeto para a Pró-Reitoria de Graduação e Extensão propondo a criação do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), de forma que a UNICATÓLICA desenvolva suas 

ações de inclusão pautadas no conceito de acessibilidade plena. Espera-se que o NAI esteja 

instituído até o início do semestre 2017.1. 

O vestibular realizado no segundo semestre de 2016 contou com a participação de um 

aluno surdo, para o qual foi disponibilizado acompanhamento especializado por tradutora e 

intérprete de LIBRAS. Este candidato foi aprovado para o Curso de Licenciatura em Educação 

Física e a Pró-Reitoria de Graduação e Extensão garantiu o atendimento especializado para este 

aluno em todas as aulas através da mudança de regime de trabalho da professora de LIBRAS. 
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II - Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), 

Iniciação Científica, Extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio 

estudantil.  

 A atividades de ensino, iniciação científica e extensão desenvolvidas pela 

UNICATÓLICA contemplam a participação dos alunos, já que estas atividades são entendidas 

como complementares na formação do futuro profissional. É através da participação ativa dos 

alunos que estas atividades cumprem seu papel formador, na medida em que estão articuladas 

entre si. Os editais do Programa de Iniciação Científica e das Monitoria garantem a participação 

discente nas atividades de pesquisa e ensino, definindo inclusive o valor das bolsas a serem 

pagas aos monitores e estudantes da iniciação científica. As atividades de extensão contemplam 

a participação discente na execução dos projetos, mesmo ainda não existindo editais que 

norteiem estas atividades. 

 A participação de estudantes em eventos científicos é propiciada de acordo com a 

demanda enviada pelos coordenadores de curso à reitoria, sem, existindo previsão orçamentária 

para este fim.  

 Os estágios obrigatório e não-obrigatório são desenvolvidos na UNICATÓLICA estão 

regulamentados e são desenvolvidos segundo preconiza a lei nº 11.788, bem como, as normas 

emanadas pelos conselhos das profissões. As práticas de estágio são desenvolvidas na própria 

UNICATÓLICA ou em instituições devidamente conveniadas.  A gestão dos estágios é feita 

institucionalmente pelo Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino (NAARTE), que se 

responsabiliza pela documentação, ficando a parte pedagógica sob responsabilidade das 

coordenações dos cursos, através dos professores de estágio e NDE. 

 

Gráfico 27 – Nº de Estágios Obrigatórios e Não-Obrigatórios por Curso 

 
Fonte: Núcleo de Atividades Articuladas ao Ensino 
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A representação estudantil está garantida também na Avaliação Institucional, pois, a 

portaria nº 9 de 11de agosto de 2016 determina a presença de dois representantes estudantis na 

composição da CPA, neste caso específico uma estudante do curso de Direito e uma estudante 

do curso de Administração. Contudo, a representação estudantil na composição da CPA é 

apenas uma parte do compromisso institucional de valorizar a participação discente neste 

processo, pois, a comunidade estudantil sempre participou ativamente de todas as avaliações 

desenvolvidas na instituição desde 2008. 

 

III - Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e 

outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.  

A UNICATÓLICA realiza estudo, com periodicidade semestral, com o objetivo de 

traçar um perfil acadêmico dos alunos e dos cursos, de forma que estas informações subsidiem 

a tomada de decisão à nível de alta gestão, bem como, à nível de curso. Estas informações são 

coletadas através do sistema TOTUS/RM onde estão inseridos os dados pessoais dos estudantes 

e sua vida acadêmica, o que permite ter uma visão geral sobre a situação acadêmica e 

administrativa de todos os cursos. 

 Dessa forma, a alta gestão e coordenadores conseguem ter uma visão geral sobre perfil 

dos alunos (sexo, faixa etária, estado civil, cidade), bem como, taxas de evasão/abandono, 

análise gráfica da evolução dos números de matriculados por semestre. Considerando que os 

docentes não estão lotados por curso, a relação do número de professores com o número de 

alunos é feita institucionalmente.  

 

IV - Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada.  

Foi realizada no ano de 2015 uma pesquisa de egressos, contudo, no ano de 2016 a 

instituição não deu continuidade a este processo de investigação, fato que gera uma quebra na 

construção de uma linha histórica de acompanhamento dos egressos da UNICATÓLICA. 
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Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

I - Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-

administrativos com critérios claros de admissão e de progressão.  

 

A UNICATÓLICA dispõe de plano de cargos e carreira para docentes e técnicos 

administrativos, vigente desde agosto de 2013, protocolado junto ao Ministério do Trabalho, 

passando a nortear assim as relações de ocupação de cargos e ascensão profissional. Estão 

especificados neste plano os critérios de admissão e de progressão funcional, que foram 

divulgados para os colaboradores docentes e técnicos administrativos.  

A avaliação quanto à progressão é feita observando dois critérios, quais sejam, a 

Meritocracia e a Antiguidade, sendo que para o primeiro critério a avaliação ocorre a cada dois 

anos e para o segundo a progressão ocorre automaticamente no intervalo de cinco anos. A 

primeira avaliação com critério da Meritocracia ocorreu em agosto de 2015, tendo a progressão 

sido efetivada em janeiro de 2016, conforme previsto no plano, sendo realizadas 78 alterações 

de regime de trabalho docentes, aumentando o número de docentes em regime de trabalho da 

seguinte forma: 

Tabela 16 – Principais Alterações de Regime de Trabalho 

REGIME DE TRABALHO Nº DE PROGRESSÕES 

TI 14 

TP 24 19 

TP 20 19 

        Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

A contratação de novos docentes e técnicos administrativos obedece à procedimento 

interno da Gerência de Recursos Humanos, que visa garantir a isonomia para os candidatos, 

bem como, a lisura e imparcialidade deste processo. A oferta de vagas é divulgada em sites e 

mídias sociais, de forma a dar amplo conhecimento aos profissionais interessados. 

Em 2016 a UNICATÓLICA teve seu quadro funcional composto por 488 

colaboradores, divididos em 213 docentes e 275 técnicos administrativos, estabelecendo-se 

assim a relação de um professor para 16,1 alunos e um técnico administrativo para 12,4 alunos. 
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II - Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários técnico-administrativos.  

 

 A Gerência de Recursos Humanos realizou ações de formação para os colaboradores 

técnicos administrativos no decorrer do ano de 2016, objetivando a maior capacitação deste 

público, de forma que possam exercer melhor suas atividades e consequentemente prestar um 

melhor atendimento. Foram desenvolvidas as seguintes atividades formativas de cunho técnico 

e comportamental: 

 
Tabela 17 – Ações de Qualificação Profissional para o Corpo Técnico-Administrativo 

ATIVIDADES OBJETIVO AÇÕES 

Treinamentos 

Técnicos 

Reciclagem para 

vigilantes 

Treinamento voltado para reativar as práticas necessárias 

para exercer a função de vigilância patrimonial nos nossos 

vigilantes 

Atendimento ao 

Cliente 

Capacitação voltada para reforçar a percepção dos nossos 

colaboradores que estão na linha de frente do atendimento, 

fazendo-os refletir sobre as necessidades e práticas para 

encantar nosso cliente 

Treinamentos 

Comportamentais 

Desenvolvimento 

de Habilidades 

gerenciais para 

lideranças 

intermediárias 

Capacitação voltada para desenvolver os colaboradores que 

dão suporte aos gestores de área de forma que possam 

aplicar suas habilidades e competências visando solucionar 

problemas. 

Integração de 

Segurança no 

Trabalho 

Treinamento voltado para despertar a cultura da segurança 

e saúde no trabalho dentro do ambiente da 

UNICATÓLICA. 

Uso correto de 

EPI’s 

Treinamento para demonstrar a importância e como fazer o 

uso correto dos equipamentos de proteção individual 

Colhendo as 

Impressões 

Momento de integração para reunir os novatos visando 

levantar suas percepções sobre a instituição 
Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

 O corpo docente da instituição participou de formações sobre temas diversos nos dois 

encontros pedagógicos realizados durante o ano, bem como, participaram da especialização em 

Docência no Ensino Superior, cursos de formação em Moodle e EaD e Análise de Dados 

Quantitativos. 

Após a contratação o colaborador é incluído num processo permanente de qualificação 

e terá seu trabalho periodicamente avaliado, através de pesquisa de satisfação do cliente, do 

levantamento de necessidades de treinamento, bem como, através do processo de autoavaliação 

institucional. 
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III - Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de 

satisfação pessoal e profissional.  

 

 Na UNICATÓLICA predomina um clima de trabalho harmônico, de respeito mútuo 

entre membros da reitoria, coordenadores de curso e de setor, técnicos-administrativos, alunos 

e comunidade externa que utiliza os serviços da instituição. São realizados diversos momentos 

culturais, religiosos e de confraternização que contam com a participação de todas essas 

representações, ações que contribuem para a manutenção do clima interno, das relações entre 

as pessoas e da qualidade de vida.  

 

Tabela 18 – Ações e Eventos Relacionados à Melhoria do Clima Organizacional 

Eventos Realizado pelo RH 

Dia do Auxiliar de Serviços Gerais 

Dia Internacional da Mulher 

Integração de novos colaboradores 

Festa Junina 

Dia do Professor 

Aniversariantes do mês  

DESTAX 

Confraternização de Natal 
              Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

 A Gerência de Recursos Humanos planejou a aplicação de uma pesquisa de clima 

organizacional a ser implementada em 2017. Destaca-se que este planejamento foi realizado 

em parceria com a CPA, que por sua vez contribuiu para a definição das diversas fases de 

implementação da pesquisa. No tocante à qualificação profissional, a UNICATÓLICA atende 

ao que consta na convenção coletiva de trabalho da sua categoria, que prevê a oferta de bolsas 

de estudo para docentes e dependentes. Importante destacar que, atenta às demandas do corpo 

técnico administrativo, a instituição estende este benefício da bolsa de estudo especificamente 

para o colaborador. Assim, são disponibilizadas bolsas de 50% para cursos de graduação para 

estas duas categorias profissionais. Os cursos de especialização também oferecem este 

benefício, limitando-se a 03 colaboradores com bolsa por curso. 
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Gráfico 28 – Nº de Colaboradores Matriculados em Cursos de Graduação na UNICATÓLICA  

 
     Fonte: Secretaria Acadêmica 

Em 2016, foram realizadas ações que enalteceram o trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores da instituição. O DESTAX – COLABORADOR NOTA 10 é um programa 

através do qual os próprios colaboradores escolhem, por meio de voto eletrônico, o colaborador 

destaque do mês na instituição. Após a escolha a imagem do colaborador eleito é divulgada no 

jornal da UNICATÓLICA e no papel de parede de todos os computadores da instituição. No 

segundo semestre de 2016 foi instituído o prêmio Docente do Semestre, que reconhece o melhor 

desempenho entre os docentes a partir de critérios acadêmicos, administrativos que são 

somados à média da autoavaliação institucional, demonstrando a valorização do trabalho 

desenvolvido pela CPA. 

 

Informações docentes 
 

O quadro docente da UNICATÓLICA era composto no ano de 2016, por 213 

profissionais, conforme informações da Coordenação de Recursos Humanos.  

Adotando-se como base o quadro de docentes em efetivo exercício de sala de aula, 

identificamos as seguintes titulações: Doutores: 32; Mestres: 114 e Especialistas: 67. Quanto 

ao regime de trabalho constatamos: Tempo Parcial 12h: 12 professores; Tempo Parcial 16h: 

08 professores; Tempo Parcial 20h: 26 professores; Tempo Parcial 24h: 33 professores 

Tempo Integral: 66 professores e Regime Especial/Horista: 68 professores. 
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Gráfico 29 – Percentual de Docentes por Titulação 

 
     Fonte: Gerência de Recursos Humanos  

Gráfico 30 – Percentual de Docentes por Regime de Trabalho 

 
  Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

Gráfico 31 – Regime de Trabalho por Titulação 

 
     Fonte: Gerência de Recursos Humanos 
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Informações técnicos administrativos 
 

O quadro técnico administrativo era composto no ano de 2016, por 275 colaboradores, 

conforme informações da Coordenação de Recursos Humanos. A tabela abaixo traz 

informações referentes ao nível de escolaridade dos colaboradores técnicos administrativos 

entre os anos de 2015 e 2016. 

Tabela 19 – Percentual de Colaboradores Técnicos Administrativos por Escolaridade 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
ESCOLARIDADE 2015 2016 

ANALFABETO 0,47% 0,37% 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO - 0,37% 

FUNDAMENTAL COMPLETO 10,50% 8,25% 

MÉDIO INCOMPLETO 4,78% 4,87% 

MÉDIO COMPLETO 49,76% 51,68% 

SUPERIOR INCOMPLETO 4,78% 5,99% 

SUPERIOR COMPLETO 22,49% 21,73% 

PÓSGRADUADO COMPLETO 6,70% 6,37% 

DOUTORADO COMPLETO  0,37% 

TOTAL DE COLABORADORES 245 275 

      Fonte: Gerência de Recursos Humanos. 

 Dimensão 6: Organização e Gestão Institucional 

I - Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao 

cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura 

organizacional oficial e real.  

 

A UNICATÓLICA teve seu PDI aprovado pela resolução nº 49, de 18 de dezembro de 

2012. Este documento abrange o passado, o presente e o futuro da instituição, onde estão 

expressas as concepções intrínsecas em relação ao ensino, iniciação científica e extensão para 

os anos de 2014 a 2018.   Estão delineados os objetivos, metas e ações institucionais com foco 

na qualidade acadêmica e a sustentabilidade.  

A elaboração do PDI/PPI seguiu o que determina o Decreto 5.773/2006, mais 

especificamente o teor do artigo 16, e busca expressar a filosofia, missão, princípios, valores 

institucionais e a sua visão de futuro. A elaboração do documento se deu através do trabalho de 
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uma comissão interna, representando todos os segmentos acadêmicos e administrativos da 

instituição, que consideraram o documento antecessor, as normas regimentais, os relatórios de 

autoavaliação e a legislação educacional vigente. 

Os objetivos, metas e ações previstas para a vigência do PDI estão elaboradas de acordo 

com as 10 dimensões do SINAES, de forma a permitir que a instituição se desenvolva em 

consonância com o marco legal instituído pelo governo federal. Ademais, as ações e metas 

definidas no PDI orientam as ações a serem desenvolvidas por todos os setores acadêmicos e 

administrativos da instituição. 

Em maio de 2016 a UNICATÓLICA lançou seu Planejamento Estratégico (PE), 

documento institucional que estabeleceos objetivos e metas a serem atingidas entre os anos de 

2016 e 2020, de forma que a instituição possa galgar a autonomia universitária, com eficiência, 

eficácia e efetividade, tendo como foco a sustentabilidade, excelência e longevidade 

A elaboração do PE foi realizada através do trabalho coletivo de um grupo de gestores 

da UNICATÓLICA que definiram a identidade estratégica da instituição, bem como, 

realizaram a análise ambiental interna e externa, de forma que o modelo de negócio foi 

repensado. Foram definidos os objetivos estratégicos e as metas a serem alcançadas por todos 

os cursos e setores da instituição. De forma a permitir uma visualização global do PE, segue o 

desenho do mapa estratégico da UNICATÓLICA. 
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Imagem 02 – Mapa Estratégico da UNICATÓLICA 

    Fonte: Planejamento Estratégico 

 

MARCA 

Perspectiva

Aprendizado 

e Crescimento

Perspectiva

Proposição

de Valor para

o Cliente

Perspectiva 

Financeira

Perspectiva 

Interna

Talentos Humanos

Capital Informacional Capital Institucional

Gestão das Operações acadêmico-legais 

Racionalização dos processos/rotinas 

internos visando a otimização no uso 

dos ativos e recursos institucionais.

Gestão dos Clientes Inovação

Estratégia de Desempenho Institucional

Ampliação do preenchimento das vagas ofertadas nos cursos e 

programas.

Estratégia de Crescimento e Expansão  

Implantação de um programa de gestão integrada (acadêmica e 

administrativa

Implementação de plataformas, sistemas e 

processos para gerenciamento das informações.

Aprimoramento da cultura de valorização dos 

talentos humanos

Avaliação do Desempenho dos colaboradores, alinhado ao referencial de 

“CHA” institucional (Competências Habilidades e Atitudes)

Consolidação de diferencias 

competitivos nos cursos e programas 

ofertadas.

Gerenciamento dos cursos e programas 

como unidades estratégicas de 

resultados.

Princípios:Fidelidade, Dignidade, Solidariedade, 

Pluralismo, Integração, Conhecimento e 

Compromisso

Valores: Respeito, Liberdade, 

Democracia, Cordialidade e 

Sustentabilidade

Educação superior à luz dos valores cristãos, éticos e 

humanos de forma inovadora e sustentável.

Consolidar-se até 2025, como Centro Universitário 

“UNICATÓLICA”, mediante educação superior humanista, 

inovadora e sustentável, contribuindo para a 

transformação social do Estado do Ceará. 

Desenvolvimento de um processo de 

atendimento de excelência ao aluno, 

baseado no cumprimento de métricas 

de qualidade previamente definidas.

Estruturação de uma política de 

cobrança institucional flexível à 

realidade socioeconômica dos 

estudantes.

IMAGEM E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL CRESCIMENTO E EXPANSÃO

Expansão da oferta de serviços educacionais para o mercado 

atual e novos mercados.

Desenvolvimento de novos serviços para o mercado atual e 

novos mercados.

Consolidação da credibilidade e reputação da Imagem 

institucional.

Efetividade e integração no relacionamento com a comunidade 

interna e externa.

Fatores Críticos de Sucesso: Atenção aos Discentes,  

Processo de Comunicação, Processo de Aprendizagem, 
Integração com o entorno, Atenção aos Colaboradores e 
Gestão para Resultados. 

Direcionadores Estratégicos: Catolicidade, Senso de Pertença, Metodologias diferenciadas, Empreendedorismo e Resultados.

Consolidar-se como marca de 

referência “UNICATÓLICA”, na oferta de 

serviços educacionais.

Alinhamento e parcerias estratégicas com o setor público e 

privado.

Otimização da estrutura de custos e despesas institucionais.

Criação de fontes alternativas de receitas.

Análise sistemática da situaçlão econômico financeira 

garantindo a sustentabilidade da Instituição

Ampliação da quantidade de matriculas totais e de ingressantes 

em cada período letivo.
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II - Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados.  

 

A gestão institucional destaca-se pelo grau de independência, autonomia, eficiência e 

responsabilidade dos dirigentes institucionais e dos representantes dos órgãos colegiados, da 

relação entre mantida e mantenedora, visando atender aos quesitos de representatividade e 

participação. Pauta-se na adequada gestão e cumprimento dos objetivos e metas constantes no 

PDI e na coerência das práticas gerenciais cotidianas com a hierarquia, atribuições e 

responsabilidades contidas na estrutura organizacional.  

A organização institucional visa à integração entre a gestão administrativa, os órgãos 

colegiados e a comunidade acadêmica. A UNICATÓLICA tem sua estrutura administrativa 

definida por organograma onde constam as relações entre os diversos setores acadêmicos e 

administrativos.  

Imagem 03 – Organograma Institucional 

 
 

A UNICATÓLICA tem como mantenedora a Associação Educacional e Cultural de 

Quixadá (AECQ), que tem a incumbência de tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento da mantida, respeitando os limites da lei, do estatuto da mantida e deste 

regimento, a liberdade acadêmica do corpo docente e discente e a autoridade própria dos órgãos 

colegiados. São submetidas à aprovação da AECQ questões referentes ao orçamento anual da 
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mantida, a definição da política salarial, o plano de cargos e carreiras e as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em aumento de despesas. 

São órgãos deliberativos e normativos da administração superior: 

 I – Conselho Superior (CONSU) – Instância máxima de deliberação, quanto 

aos assuntos de interesse institucional. Tem na sua composição membros da reitoria, bem como, 

representantes da sociedade civil, da AECQ, corpo técnico administrativo, coordenações de 

curso, docentes e discentes. Estes representantes têm mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos, exceto os representantes discentes, que terão mandato de 01 ano, vedada a 

recondução. 

 II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) – Órgão 

deliberativo e normativo em matéria didático-científica e disciplinar, sendo constituído por 

membros da reitoria, representantes dos coordenadores de curso, do corpo docente e corpo 

discente. Estes membros são eleitos para um mandato de 01 ano, não sendo permitida a 

recondução. 

São órgãos de decisão executiva da administração superior: 

 I – Reitoria – Órgão máximo da UNICATÓLICA constituída pelo Reitor, Vice-

Reitor, Pró-Reitor de Graduação e Extensão, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa e Diretor 

de Administração e Logística. O Reitor e o Vice-Reitor são nomeados pelo Presidentes da 

AECQ. Os pró-reitores e o diretor de administração e logística são nomeados pelo Reitor, 

mediante consulta ao Presidente da AECQ. 

A administração básica da UNICATÓLICA compreende: 

I – Coordenações de curso – Órgão executivo das atividades de natureza 

didático-científica, responsável pela gestão e acompanhamento das atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão no âmbito do curso. É exercida por um coordenador, indicado 

pelo Pró-Reitor de Graduação e Extensão e nomeado pelo Reitor. 

II – Colegiado de curso – Órgão deliberativo e normativo, cuja finalidade é 

promover a assessoria didática e administrativa no âmbito de cada curso, tendo a seguinte 

composição: Coordenador de curso, membros do NDE, docentes eleitos por seus pares e dois 

representantes discentes indicados pelo centro acadêmico. 

III – Núcleos Docentes Estruturantes – Órgão que auxilia o coordenador do 

curso na gestão do PPC, composto por cinco professores que atuam no curso, nomeados pelo 

Reitor, incluindo nestes o coordenador, que será o Presidente. 
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As decisões dos órgãos de deliberação coletiva e dos colegiados de curso são tomadas 

por maioria simples dos votos dos membros presentes à reunião, cabendo ao presidente 

deliberar, em caso de empate, salvo nos casos previstos no estatuto e no regimento geral. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

I - Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos.  

A UNICATÓLICA tem sua gestão financeira coerente com os dados do PDI, onde a 

alta gestão da instituição possui mecanismos de acompanhamento dos indicadores financeiros 

que permitem a tomada de decisões fundamentadas em critérios sólidos. A sustentabilidade 

financeira é ponto crucial para a UNICATÓLICA, pois, apesar do cenário econômico-

financeiro regional ser adverso, muito por conta da quadra invernosa irregular nos últimos 5 

(cinco) anos, bem como, pela crise do FIES, podemos afirmar que os resultados alcançados são 

positivos.  

A análise da performance financeira da UNICATÓLICA é feita através do 

acompanhamento permanente dos indicadores financeiros da instituição: 

Tabela 20 – Indicadores de Gestão Financeira 

Receita bruta / Nº de docentes. 

Receita líquida / Nº de docentes. 

Receita bruta / Nº de funcionários. 

Receita líquida / Nº de funcionários. 

Receita bruta / Total de pessoal. 

Lucro líquido / Nº de discentes. 

Lucro líquido / Nº de docentes. 

Lucro líquido / Total de pessoal. 

Indicadores de solvência. 

Indicadores de liquidez. 

Gestão de recuperação de mensalidades atrasadas. 

Custos relacionados ao faturamento bruto e líquido. 

Retorno de capital. 

% de comprometimento da folha de pagamento em relação à receita bruta e líquida. 

Controle da inadimplência. 

Impacto das bolsas sociais e descontos nas mensalidades sobre a receita bruta. 
     Fonte: Coordenação Financeira 
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A UNICATÓLICA trabalha com orçamento geral e por curso, de forma que cada curso 

de graduação e pós-graduação é considerado uma unidade de negócio, o que permite o 

acompanhamento do faturamento geral e líquido, receitas líquidas, margem de contribuição, 

custos diversos e resultados operacionais. Este modelo de gestão financeira vem permitindo a 

ampliação da oferta dos cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, na busca de 

incrementar a quantidade de matrículas por semestre.  

Se compararmos as matrículas existentes no final do ano de 2014, com as existentes no 

período de 2017/1, houve um incremento de 15,20%, mesmo diante do quadro adverso retro 

exposto. O quatro abaixo demonstra a quantidade de matrículas, nos cursos de graduação, tendo 

como base os resultados alcançados nos anos de 2014 a 2017: 

Tabela 21 – Evolução de Matrículas entre 2014 e 2016 

Períodos Total de matriculados  Variação % 
Variação % 

anual 

2014/1 2.537 - - 

2014/2 2.902 14,39% - 

2015/1 3.143 8,30% - 

2015/2 3.143 0,00% 8,30% 

2016/1 3.280 4,36%  

2016/2 3.161 -3,68% 0,57% 
    Fonte: Coordenação Financeira 

 
As ampliações de infraestrutura e aquisições de novos equipamentos, combinadas com 

a efetiva gestão dos custos e das despesas demonstram a evolução significativa da capacidade 

de investimentos da UNICATÓLICA.  

O percentual de alunos beneficiados com o FIES teve redução, representando hoje 

53,42% do total dos alunos matriculados na UNICATÓLICA. A dependência deste programa 

de financiamento estudantil ainda é representativa, contudo, a instituição vem procurando 

outras alternativas de financiamento como forma de diminuir esta dependência.  

A partir de 2016 foi instituída uma política de captação de recursos, de forma que as 

mensalidades dos cursos de graduação não sejam a única fonte de receita da instituição. A Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, juntamente com a Coordenação de Extensão e 

coordenações de cursos, vem desenvolvendo uma série de ações e atividades com objetivo de 

contribuir com o incremento das fontes de receitas através de cursos e prestação de serviços 

diferenciados para a comunidade e para entidades públicas. Ressalta-se que estes serviços são 

oferecidos sem prejuízos aos serviços prestados gratuitamente pelos diversos setores da 

instituição. 
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 - Complexo Esportivo – Disponibiliza os serviços de Musculação, Treinamento 

Funcional em pequenos grupos, Natação, Avaliação Cineantropométrica e Jiu Jitsu. 

 - Clínica de Fisioterapia – Disponibiliza os serviços de Drenagem Linfática Manual, 

Peeling de Diamante, Limpeza de Pele, Tratamento para Estrias, Tratamento para Celulite, 

Tratamento para Gordura Localizada, Massagem Relaxante, Massagem Terapêutica, 

Estimulação Facial com Radiofrequência e/ou Corrente Russa, Tratamento para Flacidez com 

Radiofrequência e/ou Corrente Russa, Tratamento Pós-Operatório. 

 - Laboratório de Próteses – Disponibiliza os serviços de próteses dentárias para 

recuperação. 

 - Farmácia Escola – Oferece serviços de análise de água, manipulação de 

medicamentos fitoterápicos e prescrição e dispensação de medicamentos. 

 - Escritório de Gestão em Saúde – Oferece serviços de consultoria e assessoria em 

Gestão da Saúde Coletiva para prefeituras, atuando na linha de formação de pessoal, elaboração 

de projetos de captação de recursos, diagnóstico situacional e planejamento. 

 - Cursos de Extensão – Foram oferecidos cursos para a comunidade acadêmica e 

comunidade externa nas diversas áreas do conhecimento, dentre os quais destacamos: Excel 

para Executivos, Gestão de Custos e Orçamento em Obras de Engenharia, II Curso de Extensão 

em Semiologia Farmacêutica e Farmácia Clínica, Curso de Formação para Agentes de Pastoral, 

Curso de Ventilação Mecânica Básica e Ventilação Mecânica no Paciente Crítico, Curso de 

Urgência e Emergência no APH, Curso de Férias de Periodontia, Curso de Aperfeiçoamento 

em Avaliação Psicológica, Fundamentos da Linguagem Java e Curso de Desenvolvimento de 

Softwares. 

 - Polos de Pós-Graduação – São extensões da UNICATÓLICA onde são ofertados 

cursos de pós-graduação lato sensu, com sedes nas cidades de Baturité, Boa Viagem e Tianguá, 

de forma que as comunidades destas regiões tenham acesso à cursos de especialização próximo 

da sua residência.   

 Como resultado dos esforços engendrados pela alta gestão na UNICATÓLICA no que 

se refere à gestão financeira, a instituição cumpre fielmente seus compromissos com o corpo 

de colaboradores, tanto no pagamento em dia dos salários, quanto no pagamento de todos os 

direitos trabalhistas. Destaca-se que a instituição efetua o pagamento da 1ª parcela do 13º salário 

já no mês de agosto e o pagamento da segunda parcela antes do dia 20 de dezembro. Além 

disso, a instituição efetua a antecipação de metade do valor do 13º salário para os colaboradores 

que assim solicitarem. 
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 A gestão patrimonial é de suma importância para o desenvolvimento contínuo das 

instituições de ensino superior, sendo realizada na UNCATÓLICA através de sistema de 

controle patrimonial criado especificamente para este fim, de forma a garantir o 

acompanhamento e controle da evolução patrimonial da instituição. 

 A CPA aponta como ponto de destaque na gestão financeira da instituição a contratação 

de auditoria independente, realizada anualmente, fato que demonstra o grau de transparência 

com o qual é desenvolvido o trabalho da alta gestão da instituição. 

 Cumpre-nos afirmar que a UNICATÓLICA vem cumprindo sua missão educacional 

com excelentes níveis de sustentabilidade financeira, fruto da política de gestão institucional, 

instituído pela alta gestão da instituição, que vem conseguindo desenvolver harmonicamente as 

áreas acadêmica e administrativa, permitindo que a IES consiga superar as dificuldades 

advindas dos fatores climáticos e das macro questões econômicas do país.  

 

II - Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 A missão de uma instituição de ensino superior se concretiza através das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, atividades para as quais a UNICATÓLICA destina recursos para 

a realização de ações nestas três dimensões para todos os cursos de graduação. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

 

I - Adequação da infraestrutura da instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos de informática, rede de informações e 

outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 A estrutura física da UNICATÓLICA é um dos seus pontos fortes, sendo alvo de elogios 

por parte da comunidade acadêmica e comunidade externa. Existem prédios que abrigam salas 

de aula e laboratórios e outros que abrigam setores administrativos. As salas de aula possuem 

espaço adequado para a dinamização das disciplinas, estando todas equipadas com aparelhos 

de ar condicionado. Os cursos possuem laboratórios específicos de acordo com suas 

necessidades que atendem plenamente as demandas das disciplinas.  

A instituição possui 7 laboratórios de informática dotados de 240 computadores no total, 

estando disponibilizados para aulas dos cursos da área de informática, aulas dos demais cursos 

e realização de pesquisas por parte de acadêmicos e professores. Atualmente, a 

UNICATÓLICA possui cobertura de rede wifi em todo o seu campus, permitindo que alunos, 

docentes e técnicos administrativos tenham acesso à internet. Os setores administrativos estão 

informatizados e com acesso à internet, tendo 306 computadores distribuídos em toda a 

instituição. 

Seguem informações gerais referentes à estrutura física da UNICATÓLICA: 

 
Tabela 22 – Dimensões e Quantidades de Salas por Bloco 

LOCALIZAÇÃO TOTAL DE ÁREA (M2) QUANT. DE SALAS 

BLOCO A 3.387,95 26 

BLOCO B (TERREO) 1.862,78 34 

BLOCO B (ALTOS) 2.299,59 34 

BLOCO C (TÉRREO) 422,4 29 

BLOCO D (TÉRREO) 1.683,20 29 

BLOCO D (ALTOS) 1.035,26 26 

BLOCO E (TÉRREO) 173,08 12 

BLOCO F (TÉRREO) 1.552,71 32 

BLOCO F (ALTOS) 1.370,27 23 

BLOCO G (TERREO) 293,9 29 

BLOCO G (ALTOS) 587,79 15 

BLOCOH (TERREO 556,56 11 

BLOCO H (ALTOS) 577,93 11 

BLOCO I (TÉRREO) 251,17 4 
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BLOCO I (ALTOS 251,2 4 

BLOCO J (TÉRREO) 281,79 9 

BLOCO J (ALTOS) 237,44 6 

BLOCO K (TÉRREO) 218,02 7 

BLOCO K (ALTOS) 286,77 4 

BLOCO L (TÉRREO) 249,9 6 

BLOCO L (ALTOS) 249,42 6 

BLOCO M (TÉRREO) 249,42 6 

BLOCO M (ALTOS) 253,75 4 

ADM 106,92 8 

AECQ 101,81 8 

CAPELA 150,77 5 

BIOTÉRIO 125,18 12 

DEMAIS LOCAIS 5.876,60 10 

TOTAL 24.693,58 410 
 Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 

 

As práticas pedagógicas desenvolvidas nas disciplinas dos diversos cursos da 

UNICATÓLICA contemplam as dimensões teórica e prática dos conteúdos, buscando 

assegurar que o processo de ensino-aprendizagem atenda às demandas de formação profissional 

dos alunos. As estruturas dos laboratórios dos diversos cursos estão alinhadas com as normas 

emanadas pelo MEC e atendem às demandas das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Segue a relação dos principais laboratórios da UNICATÓLICA: 

 

Tabela 23 – Localização e Área dos Laboratórios dos Cursos 

N° DA SALA DESCRIÇÃO ÁREA (m²) 

Bloco A Laboratório de cineantropometria 27,78 

Bloco A Piscina 1.151,78 

Bloco A Quadra poliesportiva 1.151,04 

Bloco A Sala de dança 69 

Bloco A Sala de lutas 69,61 

Bloco A Sala de treinamento 20,11 

Bloco A Sala de treinamento 24,75 

Bloco A Pista de atletismo 317m² 

Bloco A Campo de futebol 3.200m² 

Bloco B Defensoria pública 11,47 

Bloco B Empresa júnior 56,02 

Bloco B Laboratório de desenho 108,68 

Bloco B Laboratório morfofuncional 130,72 

Bloco B Mediação e conciliação 37,12 

Bloco B Núcleo de práticas jurídicas 85,08 

Bloco C Sala de desenho 6,73 

Bloco D Laboratório de informática II 62,47 

Bloco D Laboratório de informática III 62,47 



82 
 
 

Bloco D Laboratório de informática IV 64,61 

Bloco D Laboratório de informática V 64,05 

Bloco D Laboratório de informática VI 80,05 

Bloco D LAPIS 20,74 

Bloco F Centro cirúrgico (acesso) 11,31 

Bloco F Clínica multidisciplinar I 631,32 

Bloco F Clínica multidisciplinar II 334,8 

Bloco F Complexo centro cirúrgico 152,23 

Bloco F Escovodramo 36 

Bloco F Laboratório de próteses 124,42 

Bloco F Pré-clínica 124,42 

Bloco F Raio-x 29,6 

Bloco F Raio-x dental I 9,62 

Bloco F Raio-x dental II 9,62 

Bloco F Raio-x panorâmico 9,62 

Bloco G Atendimento adolescente 10,00 

Bloco G Atendimento adulto I 10,00 

Bloco G Atendimento adulto II 10,00 

Bloco G Atendimento adulto III 10,00 

Bloco G Atendimento adulto IV 10,00 

Bloco G Atendimento criança I 10,00 

Bloco G Atendimento criança II 10,00 

Bloco G Atendimento de grupo I 16,00 

Bloco G Atendimento de grupo II 16,20 

Bloco G Atendimento familiar 16,00 

Bloco G Clínica de cardiorrespiratória 78,4 

Bloco G Clínica de neurologia 78,4 

Bloco G Clínica de neurologia adulto 78,4 

Bloco G Clínica de Tor 79,87 

Bloco G Ondas curtas 9,84 

Bloco G Piscina terapêutica 174,48 

Bloco H Laboratório de conforto ambiental 41,82 

Bloco H Laboratório de desenho 100,35 

Bloco H Laboratório de desenho 92,7 

Bloco H Laboratório de desenho 84,46 

Bloco H 
Laboratório de materiais de construção e 

instalações prediais 
84,46 

Bloco H Laboratório de pesquisa 30,74 

Bloco H Sala de maquetes 41,82 

Bloco H Sala de plástica 41,82 

Bloco I Bromatologia/bioquímica/química analítica I/II 64 

Bloco I Farmacotécnica I 64 

Bloco I Fisiologia humana/farmacologia biofísica 59,2 

Bloco I Laboratório de enfermagem II 63,97 

Bloco J Laboratório de anatomia I 63,17 

Bloco J Laboratório de anatomia II / neuroanatomia 63,16 
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Bloco J Laboratório de anatomia de anatomia III 63,97 

Bloco J Farmacobotânica 64 

Bloco J Histologia/embriologia/patologia 64 

Bloco J Laboratório de enfermagem I 64 

Bloco J 
Laboratório de enfermagem III - técnicas 

cirúrgicas 
13,65 

Bloco J Microbiologia/bioquímica/química analítica I/II 59,2 

Bloco J 
Química clínica/hematologia clínica/imunologia 

clínica 
64 

Bloco J Química geral e inorgânica/físico-química 64 

Bloco J Química orgânica/química farmacêutica 59,2 

Bloco K Estúdio de fotografia 51,97 

Bloco K Estúdio didático de rádio 51,97 

Bloco K Estúdio didático de TV 52,39 

Bloco L Fisiomultidisciplinariedade I 48,3 

Bloco L Fisiomultidisciplinariedade II 48,3 

Bloco L Fisiomultidisciplinariedade III 48,3 

Bloco L Fisiomultidisciplinariedade IV 48,3 

         Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 
 

Os professores possuem espaços adequados destinados à realização das atividades de 

planejamento e atendimento aos alunos. Os professores de regime de trabalho em tempo integral 

desenvolvem suas atividades em gabinetes específicos para este fim. Os NDE´s dos diversos 

cursos também possuem espaço específico e apropriado para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

Tabela 24 – Espaços Destinados aos Professores    

Bloco C 
Sala dos 

professores 
130m² ---- 

Bloco D 
Sala para 

professores TI 
135,6m² 

11 gabinetes e 01 

copa 

Bloco D 
Sala para 

professores TP 
134,1m² 

10 gabinetes e 01 

copa 

Bloco D Sala dos NDE´s 99,5m² 
12 gabinetes e 01 

sala de reunião 
Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 
Os coordenadores de curso possuem salas individualizadas para o desenvolvimento de 

suas atividades acadêmicas e administrativas, estando agrupadas no mesmo setor, com exceção 

das coordenações dos cursos de Educação Física, Direito, Odontologia que estão localizadas 

junto aos laboratórios específicos destes cursos.  

 
Tabela 25 – Espaços Destinados aos Coordenadores de Curso    

Bloco D 
Sala dos coordenadores 

de curso 
130m² 

18 gabinetes, 01 sala 

de reunião e 01 copa 
Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 
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Os setores administrativos estão alocados em salas devidamente equipadas, tendo 

asseguradas as condições para execução dos trabalhos. Estão listadas abaixo as salas dos setores 

administrativos.  

Tabela 26 – Espaços Destinados aos Coordenadores de Setor 

N° DA SALA DESCRIÇÃO ÁREA (m²) 

Bloco ADM Marketing 22,91 

Bloco ADM Recursos Humanos 33,89 

Bloco AECQ Conselho Diretor 14,76 

Bloco AECQ Presidência 14,47 

Bloco B Almoxarifado Geral 267,8 

Bloco C Coord. Administrativa 24,15 

Bloco C Extensão 24,15 

Bloco C Ouvidoria 17,88 

Bloco C Supervisor Administrativo 4,44 

Bloco C Supervisor Administrativo 4,68 

Bloco D Assessoria da Reitoria 27,12 

Bloco D Assessoria Jurídica e Legislação Acadêmica 30,61 

Bloco D Assessoria pedagógica 23,8 

Bloco D Chanceler 30,85 

Bloco D Contabilidade 26,29 

Bloco D Contas a pagar 14,78 

Bloco D Contas a receber 10,86 

Bloco D Coordenação Institucional 23,82 

Bloco D CPA 29,64 

Bloco D Pró-Reitoria de Graduação e Extensão 24,24 

Bloco D Diretoria de Administração e Logística 31,21 

Bloco D Reitor 31,84 

Bloco D FIES/PROUNI 27,12 

Bloco D Financeiro 27,12 

Bloco D Gestor financeiro 16,08 

Bloco D Tesouraria 10,94 

Bloco J Coordenação dos laboratórios 13,75 

Bloco K CTI 7,92 

Bloco K Gerente de TI 11,4 

         Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura. 

 

A biblioteca atende a professores e alunos através dos serviços de empréstimo de livros, 

pesquisa em livros e periódicos, bem como, disponibiliza espaço de videoteca e salas de estudo, 

estando composta de 04 salas de estudo, 01 sala de professor, videoteca, computadores 

disponíveis para realização de pesquisas e amplo acervo bibliográfico. 
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Tabela 27 – Número de Exemplares e Publicações Cadastradas na Biblioteca 

Exemplares Cadastrados Publicações Cadastradas 

ANO QUANTIDADE QUANTIDADE 

2012 32090 8554 

2013 1737 247 

2014 4651 920 

2015 2737 573 

2016 1667 413 

TOTAL 42882 10707 

    Fonte: Biblioteca 

 
Gráfico 32 – Empréstimos da Biblioteca 

 
Fonte: Biblioteca 

 

 No ano de 2016 a UNICATÓLICA ampliou e melhorou sua estrutura física para atender 

ao crescente número cursos, alunos e projetos de pesquisa e extensão. 

 
Tabela 28 – Principais Obras Realizadas em 2016 

DESCRIÇÃO DA OBRA VALOR 

Construção da garagem e refeitório para colaboradores      R$ 113.365,61 

Construção do Laboratório de Prótese Dentária      R$ 21.009,89 

Pavimentação das ruas internas R$ 88.371,95 

Construção do piso industrial dos blocos H, I, J, K, L e M R$ 57.957,86 

Ampliação do estacionamento para professores R$ 58.432,50 

Construção da Farmácia Escola R$ 109.389,62 

Construção do Miniauditório Bloco F R$ 86.544,12 

TOTAL R$ 535.071,55 

      Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 

 

 

 



86 
 
 

II - Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à 

utilização dos meios em função dos fins.  

  

 Para manter toda a infraestrutura em adequada condição de uso por parte da comunidade 

acadêmica, a Direção de Administração e Logística, através do NEA e da Coordenação 

Administrativa realiza reformas e manutenções nos blocos de sala de aula, nos laboratórios e 

nos blocos administrativos, a partir de demandas enviadas pelos coordenadores de curso e de 

setor. 

 

Gráfico 33 – Valores de Manutenções Realizadas em 2016 

 
      Fonte: Núcleo de Engenharia e Arquitetura 
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PARTE 4 

ANÁLISE DOS DADOS 

 E DAS INFORMAÇÕES 
 

 

I. Diagnóstico da IES 

II. Análise comparativa dos resultados alcançados em 

relação ao PDI, considerando o perfil e a identidade da 

IES. 
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I. DIAGNÓSTICO DA IES 

 

Os dados e as informações apresentados no tópico Desenvolvimento deste relatório, foram 

analisados e culminaram nesta seção do Diagnóstico, onde estão ressaltados os Avanços e 

Desafios a serem a serem enfrentados, principalmente, em função no que ficou evidenciado no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no perfil e na identidade da UNICATÓLICA. 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação  

 Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional 

 
AVANÇOS 

 

 A UNICATÓLICA tem o PDI elaborado para a vigência de 2014 a 2018, onde constam 

as metas e objetivos a serem alcançados pela instituição, organizadas de acordo com as 

10 dimensões do SINAES.  

 O Planejamento Estratégico, bem como, os PPC´s dos cursos estão elaborados à luz do 

PDI, de forma que as ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas tenham 

convergência com o que preconiza o PDI. 

 O acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas do PDI e do PE é realizado 

através do acompanhamento do BSC e em encontro realizado anualmente, onde um 

grupo da Reitoria e de gestores da instituição analisam em que medida as metas do PDI 

e PE estão sendo cumpridas. 

 O processo de Autoavaliação está implantado na UNICATÓLICA desde 2008, tendo 

seus resultados considerados pela alta gestão da instituição, que insere as propostas de 

melhorias resultantes do processo de Autoavaliação no PE, assegurando que sejam 

incorporadas nas metas institucionais. 

 A Autoavaliação na UNICATÓLICA é desenvolvida a partir de um trabalho coletivo, 

onde a CPA, através de seus membros, elabora e apresenta o projeto de Autoavaliação 

Institucional para que coordenadores e membros da Reitoria avaliem a metodologia que 

será implantada. A alta gestão garante as condições materiais, financeiras e humanas 

necessárias para a plena realização da Autoavaliação. 

 Destaca-se o elevado percentual de participantes da Autoavaliação 2016, haja vista a 

superação dos percentuais alcançados nas edições anteriores. Os percentuais de alunos 
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(81,8 %) e de professores (99,6%) asseguram que a comunidade acadêmica se apropriou 

deste processo, compreendendo a relevância que o momento avaliativo tem para a 

melhoria contínua dos serviços prestados pela UNICATÓLICA.  

 Um dos pontos da Autoavaliação foi a rápida devolutiva dos resultados para a 

comunidade acadêmica em reuniões realizadas no mesmo semestre em que foi realizada 

a Autoavaliação. A devolutiva tardia era uma das principais queixas da comunidade 

acadêmica, que questionava a validade deste processo, na medida em que os resultados 

costumavam ser divulgados tardiamente. 

 

DESAFIOS 

 

 Alguns colaboradores ainda não sabem quais são as metas e objetivos institucional a 

serem alcançados segundo o que conto no planejamento institucional.  

 A divulgação e análise dos resultados da autoavaliação institucional foram divulgados, 

contudo, não foi realizado um debate sobre os resultados obtidos. 

 A CPA realizou a autoavaliação institucional em 2016 ao mesmo tempo que elaborou o 

novo projeto de avaliação, que prevê a realização de mais de um momento avaliativo 

no decorrer do ano, sem, contudo, ainda não ter os recursos humanos necessários. 

 

Acompanhamento das metas definidas no PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para a avaliação institucional visam integrar 

a avaliação interna e externa, permitindo que os resultados apurados auxiliem o grupo 

gestor nas decisões e direcionamentos futuros. 

OBJETIVO: Consolidar o Programa de Autoavaliação Institucional. 
METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Promoção contínua da 

integralização do processo de 

avaliação com os objetivos 

institucionais. 

 Garantia de manutenção da representatividade e 

composição e atuação da CPA. 

 

Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Revisão continuada do Programa de avaliação 

Institucional, buscando sua atualização. 
Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Viabilização de infraestrutura física e de recursos 

tecnológicos. 
Meta está sendo cumprida integralmente. 

Garantia de, no mínimo, 60% 

da comunidade acadêmica 

participante do processo de 

autoavaliação. 

 Promoção de campanhas de sensibilização 

visando incentivar a participação discente. 
Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Sensibilização do corpo docente e técnico-

administrativo para participação no processo de 

avaliação. 

Meta está sendo cumprida integralmente. 

Atenção às demandas resultantes 

do processo de avaliação na 
 Analise dos resultados da autoavaliação institucional. 

Meta está sendo cumprida integralmente. 
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vigência do PDI. 
 Implementação das ações selecionadas, tendo em vista 

o diagnóstico institucional realizado anualmente. 

Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Divulgação dos resultados das avaliações e das ações 

implementadas. 

Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Realização da autoavaliação de forma articulada, 

procurando contemplar especificidades institucionais e 

redefinir novas metas e ações. 

Meta está sendo cumprida integralmente. 

 Avaliação e divulgação dos resultados. Meta está sendo cumprida integralmente. 
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional  

 
Dimensão 1 - A missão e o PDI 

 

AVANÇOS 

 A Missão, objetivos e finalidades da UNICATÓLICA estão definidos e presentes no 

PDI/PPI, Estatuto, Regimento Interno, Manual do aluno e PPC´s. Este procedimento visa 

dar amplo conhecimento a todos os membros da comunidade acadêmica do caminho a 

ser seguido pela instituição, bem como, direcionar a realização das ações acadêmicas e 

administrativas com foco na concretização destes objetivos e finalidades. 

 A avaliação do PDI é realizada anualmente através de reuniões específicas, contando com 

a participação de representações da comunidade acadêmica. As deliberações destas 

reuniões de avaliação constam em ata. O acompanhamento permanente do cumprimento 

das metas do PDI por parte da alta gestão é realizado através do BSC. 

 O PPI está elaborado em consonância com o PDI, de forma que as políticas de pesquisa, 

ensino, extensão, de gestão acadêmica e administrativa, inclusive de Avaliação 

Institucional estão articuladas entre si. Este desenvolvimento harmônico entre as políticas 

citadas anteriormente é possível pelo fato dos do trabalho a ser desenvolvido por todos os 

setores e cursos da UNICATÓLICA estarem definidos a partir dos objetivos do PDI.   

 

DESAFIOS 

 

 As práticas de ensino, pesquisa e extensão ainda não são avaliadas de forma sistemática, 

dificultando a análise do impacto destas práticas na formação dos alunos e no 

desenvolvimento regional. 

 O PDI ainda não é de conhecimento de todos os colaboradores, não dando propriedade 

para estes membros da comunidade acadêmica sobre a relevância do seu trabalho para 

o desenvolvimento da instituição e da região. 

 A instituição ainda não tem informações que permitam estabelecer um comparativo do 

perfil do ingressante com o perfil do egresso, para assim analisar em que medida 

contribuiu para a formação do profissional definido nos documentos institucionais.  

 

 Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para o desenvolvimento institucional almejam 
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que a missão seja conhecida por toda a comunidade acadêmica, aproximando-a dos 

princípios e valores adotados pelo Centro Universitário “Católica de Quixadá”: 

 

OBJETIVO: 
Compartilhar a missão, princípios e valores institucionais junto à comunidade acadêmica, cumprindo as metas estabelecidas 

no PDI. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Garantir permanentemente que a missão 

institucional seja conhecida e assimilada 

por toda a comunidade 
acadêmica 

 Divulgação da missão, princípios e valores institucionais 
a toda a comunidade acadêmica. 

 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 

 

X 

 
X 

 
X 

 Inserção da missão institucional em todos os documentos 

e setores. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Acompanhamento continuado da execução 

das metas e ações do PDI 
Meta está sendo cumprida integralmente 

Acompanhar continuamente execução 

das metas e ações do PDI 

 Participação efetiva e constante dos órgãos colegiados no 

acompanhamento das metas institucionais. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Realização de reuniões periódicas, versando 
sobre a execução do PDI. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Apresentação de relatórios sobre o cumprimento das metas 
e ações previstas. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Credenciamento da Faculdade Católica Rainha do Sertão 
em Centro Universitário, até 2014 

Meta cumprida integralmente 

 Manutenção de no mínimo 50% do corpo docente 

composto de mestres e doutores. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Ampliação do regime de tempo integral para no mínimo 

um quinto do corpo docente. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Consolidação do Programa Institucional de Extensão. Meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção dos requisitos para Centro Universitário Meta está sendo cumprida integralmente 

 

  

Dimensão 3 - A Responsabilidade Social da Instituição 

 
AVANÇOS 

 

 O compromisso com o desenvolvimento da Região do Sertão Central do Estado do Ceará 

tem sido uma marca forte da UNICATÓLICA, que ao longo da sua existência tem 

contribuído consistentemente para a transformação da realidade socioeconômica do 

Semiárido cearense, região marcada pelo flagelo da seca e pelo baixo perfil 

socioeconômico da população. A conquista, pelo segundo ano consecutivo, do “Selo de 

Instituição Socialmente Responsável” concedido pela ABMES mostra o compromisso 

da instituição com a transformação das vidas de pessoas de condição socioeconômica 

menos favorecida. 

 A política adotada pela instituição no que concerne a oferta de bolsas sociais, de descontos 

em mensalidades, e a adesão aos programas federais de acesso ao ensino superior tem 

contribuído para a formação de nível superior de pessoas de baixa condição social. 

 A comunidade da região é contemplada com a prestação de serviços através das ações 

desenvolvidas pelas clínicas de Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, pela Empresa Júnior 
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e Complexo Esportivo. Importante ressaltar que a quantidade de pessoas atendidas por 

estes setores vem apresentando um crescente no decorrer dos últimos anos.  

 O considerável número de convênios firmados com entidades públicas e privadas 

demonstra o compromisso da instituição em interagir com os arranjos produtivos locais, 

através dos quais é possível desenvolver ações voltadas à democracia e promoção da 

cidadania, onde destacamos os projetos realizados na comunidade do Cafundó e na 

Comunidade Quilombola do Sítio Veiga. 

 

DESAFIOS 

 

 Mesmo desenvolvendo importantes projetos e programas de responsabilidade social a 

instituição ainda não implementou uma pesquisa diagnóstica das demandas sociais da 

cidade de Quixadá e cidades vizinhas. 

 A UNICATÓLICA é reconhecida na região pelo trabalho social que desenvolve no 

atendimento às demandas de pessoas e comunidades menos privilegiadas socialmente, 

contudo, estas ações ainda não são avaliadas sobre o impacto causado nas populações 

atendidas.  

 Os projetos voltados à promoção da cidadania e aos setores sociais excluídos 

contemplam grupos sociais como os Quilombolas e dependentes químicos, sendo 

dinamizados por alguns cursos. Contudo, essas comunidades possuem necessidades 

diversas que só podem ser atendidas se houver uma maior participação dos demais 

cursos de graduação.  

 Na Região do Sertão Central ainda existem alguns grupos sociais que não são atendidos 

por projetos interdisciplinares, como é o caso das pessoas com deficiência, dificultando 

o acesso destas pessoas às políticas públicas de educação, saúde e esporte. 

 A UNICATÓLICA já garante a inclusão de estudantes portadores de necessidades 

especiais, contudo, ainda carece da ampliação de material didático específico para este 

grupo. 

 

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para a responsabilidade social, visam fortalecer 

a participação da sociedade nas ações já desenvolvidas pelo Centro Universitário “Católica 

de Quixadá” e sua comunidade acadêmica em prol da inclusão social, sustentabilidade e 
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preservação do meio ambiente, entre outros. 

OBJETIVO: 
Participar da inclusão social dos indivíduos na sociedade. Contribuir com o desenvolvimento regional e com a integração 

das pessoas por meio de programas de responsabilidade social 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Promoção permanente dos programas de 

responsabilidade social. 

 Consolidação e atualização das demandas locais para 
o desenvolvimento do programa de responsabilidade 

social. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Criação de novos projetos de inclusão social 

atendendo às necessidades da comunidade local. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Criação de novos programas de preservação da 
memória cultural e artística. 

Meta está sendo cumprida parcialmente 

 Viabilização de infraestrutura, recursos humanos e 

materiais para implantação e execução dos programas 
de responsabilidade social. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

Atuar continuamente junto a empresas e 

organizações em projetos de 
responsabilidade social 

 Busca de parcerias com empresas e organizações de 
várias áreas; 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Promoção da acessibilidade das pessoas aos 

programas de inclusão social. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Compromisso com ações que promovam o 
desenvolvimento econômico sustentável. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Implementação de ações de responsabilidade social 

no âmbito das dimensões constitutivas da formação 
profissional – ensino, pesquisa/iniciação científica, 

extensão –, como também das práticas de gestão 

administrativa. 

Meta está sendo cumprida parcialmente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 
 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas  

 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
AVANÇOS 

 

 Todos os cursos de graduação da UNICATÓLICA realizaram a reestruturação dos 

programas de disciplina, revisão do perfil do egresso e bibliografia básica e 

complementar. Esse processo fez parte da atualização dos PPC´s, que envolveu os NDE´s 

e os colegiados de curso no estudo das DCN´s, documentos orientadores dos conselhos 

de profissão e documentos institucionais.  

 As formações proporcionadas aos docentes através dos cursos de metodologia ativa e 

Moodle, a concessão de bolsas para cursar a Especialização em Docência no Ensino 

Superior e a concessão de auxílio financeiro para professores cursarem doutorado em 

Portugal demonstram o cuidado que a instituição tem no que se refere à formação docente.  

 A aplicação dos questionários referentes às disciplinas e a devolução dos resultados no 

semestre de realização da autoavaliação contribuíram para que coordenadores, 

professores e alunos refletissem sobre o processo ensino-aprendizagem. A média geral de 

3,63 (Numa escala de 1,0 a 4,0), obtido pela UNICATÓLICA a partir das médias gerais 

dos cursos reflete uma avaliação positiva por parte dos alunos, que consideram 

satisfatórias as práticas pedagógicas desenvolvidas nas disciplinas.  

 A instituição lança edital para grupos de pesquisa e estudo, bem como, edital de iniciação 

científica, onde são oferecidos valores para aquisição de equipamentos e bolsas para 

estudantes envolvidos em pesquisas. Todos os cursos de graduação podem participar do 

pleito destes editais. A UNICATÓLICA, mantém um núcleo de publicações que é 

responsável pela publicação de livros e das revistas científicas Expressão Católica e 

Expressão Católica Saúde, que são publicadas semestralmente. 

 Existem programas, projetos e ações de extensão realizadas pelos diversos cursos da 

instituição, estando todos alinhados com a pesquisa e o ensino, segundo consta nas 

políticas de extensão definidas no PDI. 

 

DESAFIOS 

 

 A instituição realizou o alinhamento dos programas de disciplina, definindo competências 

e habilidades a serem desenvolvidas com base nas DCN´s e documentos orientadores dos 
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conselhos de profissão, sem, contudo, estabelecer mecanismo de avaliação para verificar 

se estas mudanças proporcionarão mudanças na formação dos alunos. 

 O NEAD tem contribuído para a utilização de recursos tecnológicos nas disciplinas dos 

diversos cursos da UNICATÓLICA, contudo, estes recursos ainda estão restritos 

basicamente ao uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem como repositório de artigos, 

vídeos e apresentações, fazendo com que os alunos não participem de práticas 

pedagógicas alinhadas com as novas tecnologias desenvolvidas para as diversas áreas do 

conhecimento.  

 A instituição tem convênios firmados com Universidades Portuguesas que acolhe 

professores para cursar doutorado e envia professores para formações em pesquisa e 

investigação. Os convênios também preveem o intercâmbio de alunos, que ainda não foi 

operacionalizado.  

 O PIC institui uma política de incentivo muito importante para o desenvolvimento da 

iniciação científica na instituição, na medida em que disponibiliza bolsas para alunos 

pesquisadores e recursos financeiros para aquisição de insumos.  

 A UNICATÓLICA contribui sistematicamente para que docentes e alunos apresentem 

trabalhos científicos em eventos regionais, nacionais e internacionais, contudo, este 

processo ocorre sem a definição de critérios objetivos.  

 A Coordenação de Extensão, em parceria com as coordenações dos cursos, oferece 

diversos cursos para a comunidade interna e externa contribuindo assim para a melhor 

formação dos acadêmicos, bem como, para a disseminação do conhecimento na 

sociedade. Os cursos foram ofertados na modalidade presencial, o que pode dificultar a 

participação de alunos e membros da comunidade residentes em outras cidades da região.  

 As atividades de extensão são desenvolvidas de forma a contemplar algumas demandas 

sociais percebidas pela instituição, contudo, ainda não foi realizado um estudo 

diagnóstico junto à comunidade da região para identificar as demandas das diversas áreas 

sociais como saúde, educação, cultura, esporte, urbanismo, meio ambiente, entre outras. 

Considera-se que este diagnóstico é de suma importância para que a instituição possa ir 

de encontro às necessidades da comunidade através das ações de extensão. 

 São desenvolvidos projetos e ações de cultura na instituição que acontecem no decorrer 

de todo o ano letivo, sem existir uma política institucional para o desenvolvimento 

cultural da instituição.  

 Os projetos e programas de extensão implementados em 2016 abrangeram representações 

sociais como idosos, quilombolas, dependentes químicos, crianças e adolescentes 
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desfavorecidas socialmente. Contudo, identificou-se que os resultados coletados através 

de relatórios de gestão, bem como, através de pesquisas científicas desenvolvidas a partir 

destes projetos ainda são insuficientes para mensurar o impacto destes projetos e 

programas na vida dos beneficiários.  

 

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para o ensino, pesquisa e extensão buscam por 

meio da articulação de diretrizes políticas o reconhecimento do Centro Universitário 

“Católica de Quixadá” junto ao setor educacional, comunidade acadêmica e sociedade em 

geral. 

 

 

OBJETIVO: 
Expandir a oferta de cursos da graduação e pós-graduação e consolidar os programas de iniciação científica e de extensão. 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

ANO I 

 

ANO II 

 

ANO III 

 

ANO IV ANO V 

Implantar 10 novos cursos de 
graduação, até o ano V. 

• Elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, coerentes com 

as políticas constantes dos documentos oficiais, em acordo com 

a legislação vigente. 

Meta está sendo cumprida integralmente, pois, já 

foram criados os novos cursos de Sistemas para 
Internet, Design Gráfico, Jornalismo, Engenharia de 

Produção, Licenciatura em Filosofia e Bacharelado em 

Educação Física. 

 Implantação e funcionamento dos novos cursos. Meta está sendo cumprida integralmente 

 Preparação da infraestrutura necessária para o oferecimento dos 

novos cursos. 

Meta está sendo cumprida integralmente, pois, os 
laboratórios específicos para os cursos de jornalismo, 

engenharia de produção e designe gráfico estão 

implantados, sendo que os cursos de Sistema para 
Internet, Licenciatura em Filosofia e Bacharelado em 

Educação Física têm suas demandas atendidas pelos 

laboratórios já existentes. 

 Composição de quadro docente qualificado e relevante para o 
atendimento dos novos cursos. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

Ofertar novos cursos de pós-graduação 

até o ano V, além da oferta de novas 

turmas de cursos já existentes 

 Vinculação da pós-graduação com as demandas regionais. Meta está sendo cumprida integralmente 

 Composição de quadro docente qualificado e relevante para o 
atendimento dos novos programas e turmas. Meta está sendo cumprida integralmente 

 Ampliação da infraestrutura para o atendimento de novos 

cursos e turmas. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Realização de parcerias para oferta dos novos cursos e turmas, 
com os órgãos de fomento à pesquisa. 

Meta não está sendo cumprida 

 Implementação continuada dos programas de iniciação científica 
que espelhem a integração com os cursos de graduação. Meta está sendo cumprida integralmente 

Implementar continuamente os 
programas de iniciação científica que 

espelhem a integração com os cursos de 

graduação. 

 Consolidação dos programas de iniciação científica visando à 

integração da graduação e a pós-graduação. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Desenvolvimento de novos programas de iniciação científica 
integrando os diversos cursos e programas. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Fomento ao Programa de Bolsas de pesquisas/iniciação 

científica. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 Incentivo à participação dos alunos em eventos científicos e 
tecnológicos regionais, ampliando seus horizontes e permitindo 

o estabelecimento de contatos com acadêmicos de outras IES. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Estímulo aos professores para desenvolver a 

produção acadêmica. 
Meta está sendo cumprida integralmente 

 

 Fomento à Revista Científica. 
Meta está sendo cumprida integralmente 
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 Manutenção dos grupos de pesquisa/iniciação 
científica. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

Promover a integração dos programas 

de pós-graduação lato sensu com os 

cursos 
de graduação e programas de extensão. 

 Consolidação dos programas de pós-graduação lato sensu 

visando à integração com os cursos de graduação e programas de 
extensão. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Criação e ampliação dos programas institucionais que promovam 
a interdisciplinaridade entre os cursos de pós-graduação, os 
programas de extensão e os cursos de graduação. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

Ampliação progressiva até o ano V da 
estrutura dos programas de extensão e 

de educação continuada, visando o 

aumento do público participante nos 
programas. 

 Levantamento de demanda, atendendo necessidades regionais 
e locais (cultura, esporte, saúde e bem-estar, meio ambiente, 
responsabilidade social, inclusão social etc.). 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Elaboração dos projetos, cursos e atividades de extensão e 
educação continuada. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Disponibilização de recursos humanos e de infraestrutura. Meta está sendo cumprida integralmente 

 Definição de mecanismos voltados à captação de recursos 
visando à ampliação das atividades de extensão junto à 

comunidade. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Definição de parcerias estratégicas com a comunidade 
externa. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Organização de projetos, cursos, eventos, atividades 
relacionadas às áreas de saúde, sociais, meio ambiente, 

memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 Avaliação e divulgação dos resultados dos projetos de 
extensão junto à comunidade acadêmica e externa. 

Meta está sendo cumprida integralmente 

 

 

Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade 

 
AVANÇOS 

 

 A coordenação de Marketing desenvolve um competente trabalho para desenvolver 

estratégias de comunicação com a sociedade local e regional e assim assegurar que a 

UNICATÓLICA torne suas ações de ensino, pesquisa e extensão conhecidas. 

 Merece destaque a qualidade e quantidade dos meios de comunicação utilizados pela 

instituição, dentre os quais destacamos o Blog do Reitor, participação em feiras regionais 

de negócios, Facebook, Instagram, Jornal da UNICATÓLICA, SAC, portais de notícias, 

campanhas na TV e Jornal de circulação estadual, bem como, o Google Adwords. 

 A Ouvidoria tem seu funcionamento garantido pela alta gestão da instituição e se 

configura como importante instrumento através do qual a comunidade estabelece um 

canal direto com a instituição. 

 

DESAFIOS 

 

 A Coordenação de Marketing realizou diversas ações de comunicação com a sociedade, 

utilizando meios como a internet, jornais impressos, televisão, entre outros. Contudo, o 
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marketing digital ainda pode contribuir em muito para a captação e retenção de alunos 

da UNICATÓLICA. 

 As ações implementadas pela Coordenação de Marketing contribuíram para que a 

instituição se tornasse conhecida em todas regiões do Estado do Ceará e em outros 

estados. Porém, a consolidação de uma marca é um processo que demanda tempo e 

esforço, devendo ser realizado ao longo do tempo.  

  

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para a comunicação do Centro Universitário 

“Católica de Quixadá” com a sociedade, visam assegurar que os mecanismos de 

comunicação com a comunidade interna e externa sejam eficientes e democráticos. 

 

OBJETIVO: 
Ampliar os canais de comunicação do Centro Universitário “Católica de Quixadá” com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Viabilizar permanentemente os 
meios de comunicação interna e 

externa 

 Aperfeiçoamento do processo de comunicação para 

traduzir à comunidade a filosofia do programas e projetos 

institucionais. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Capacitação contínua dos colaboradores para o 

atendimento à comunidade acadêmica. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Divulgação das ações acadêmicas como processo seletivo, 

eventos, notícias, manuais institucionais, regulamentos e 

normas etc. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Ampliação das políticas para o Marketing Educacional: A meta está sendo cumprida integralmente 

 Patrocínio de eventos esportivos e culturais vinculando sua 

imagem à comunidade, eventos de educação que envolvam 

as escolas de uma maneira geral e eventos comunitários, 

sociais que demonstrem sua responsabilidade para com a 

sociedade. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Consolidação da Central de Informações destinada a 
promover os meios de comunicações e informações aos 

alunos e à comunidade. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

Incremento e atuação permanente da 

Ouvidoria 

 Viabilização dos recursos tecnológicos e de comunicação 
necessários para a realização dos trabalhos de ouvidoria. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Avaliação e divulgação dos resultados das ações do 

processo de comunicação interna e externa. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

Atualização continuada dos 

equipamentos para viabilizar o 

processo de comunicação da 
Instituição (interna e externa) 

 Disponibilização de recursos orçamentários para 
aquisição planejada de equipamentos e recursos 

tecnológicos que viabilizem a comunicação da Instituição 
com a Sociedade. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Capacitação dos recursos humanos disponíveis para 
implementar a adequação da rede de comunicação interna. 

A meta está sendo cumprida integralmente 
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Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes 

 
AVANÇOS 

 

 A UNICATÓLICA realiza diversas ações para atender às demandas discentes, dentre as 

quais destacamos o PCA e os atendimentos especializados do NAP. Está implantado o 

Orientador de Carreira, software que auxilia os coordenadores de cursos a acompanhar a 

vida acadêmica dos alunos, possibilitando a orientação contínua dos alunos sobre os 

direcionamentos que devem ser tomados de forma a otimizar sua vida acadêmica e sua 

futura vida profissional. 

 No que se refere ao atendimento prestado às pessoas com deficiência a instituição possui 

guias de solo, bem como, banheiros, rampas de acesso e placas de identificação de salas 

em Braile. Cumpre-nos ressaltar o atendimento à aluna cadeirante do Curso de Arquitetura, 

que tem seu deslocamento de casa garantido pela UNICATÓLICA, que disponibiliza 

transporte próprio. 

 

 

 

DESAFIOS 

 

 Os alunos da UNICATÓLICA recebem suporte pedagógico através dos atendimentos e 

ações desenvolvidas pelo NAP, bem como, pelo PCA, contudo, ainda não existe 

mecanismo avaliativo que identifique a real contribuição que tais ações vêm 

proporcionando ao desempenho acadêmico destes alunos.  

 A instituição tem especial atenção ao atendimento às pessoas com deficiência, 

nomeadamente, no que diz respeito às questões arquitetônicas, todavia, as demais 

dimensões da acessibilidade plena ainda não estão plenamente implementadas na 

UNICATÓLICA.  

 A instituição vem concedendo auxílio financeiro para que os alunos apresentem trabalhos 

científicos em congressos, sendo esta uma importante ação de fomento à iniciação 

científica. Estas concessões são realizadas de acordo com demanda enviada por professores 

e coordenadores de curso, sem obedecer a critérios objetivos.  

 A UNICATÓLICA realizou importante pesquisa sobre os egressos no ano de 2015, onde 

foram geradas informações relevantes para a gestão dos cursos da instituição. Esta pesquisa 
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não foi repetida no ano de 2016, gerando uma lacuna na construção de uma linha histórica 

de acompanhamento da vida dos egressos.  

 A instituição proporciona intercâmbio nacional e internacional ainda restritos aos seus 

docentes, já que a participação dos alunos ainda não foi oportunizada. Iniciar o processo 

de intercâmbio estudantil com universidades nacionais e internacionais. 

 

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

 

 Os objetivos, metas e ações definidos para o atendimento dos discentes visam dar aos 

estudantes todo o apoio necessário para a sua permanência no Centro Universitário 

“Católica de Quixadá”. 

OBJETIVO:  Desenvolver um programa de atenção aos discentes. 
METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Disponibilização aos alunos 
oportunidades de 

profissionalização, visando à 

inserção e permanência no mercado 
de trabalho. 

 Criação de um Núcleo de Orientação de Carreira, 
incorporando ações de estágios, primeiro emprego e 
acompanhamento de egressos. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Implantação e consolidação do programa de intercâmbio 

internacional. A meta está sendo cumprida parcialmente 

 Fortalecimento das parcerias. A meta está sendo cumprida integralmente 

Ampliação dos canais de 

comunicação entre os discentes e a 

Instituição 

 Ampliação da atuação da ouvidoria. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção das ações de atendimento aos discentes pelas 

Coordenações, Dirigentes e Corpo técnico-administrativo. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

Fortalecimento do Programa 
Institucional de Nivelamento. 

 Adoção continuada de mecanismos para identificar as 

necessidades dos ingressantes. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Oferecimento semestral de cursos nas áreas de Produção 

textual, Matemática e Tecnologia da informação. 
A meta está sendo cumprida integralmente 
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Eixo 4 – Política de Gestão 

 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

 
AVANÇOS 

 

 A UNICATÓLICA possui plano de cargos e carreira para docentes e técnicos 

administrativos, que está amplamente divulgado para toda a rede de colaboradores. Em 

janeiro de 2016 foi realizada a primeira progressão funcional, onde foram registradas 78 

alterações de regime de trabalho docente. 

 Foram implementadas várias atividades de qualificação profissional, onde ressalta-se a 

oferta de bolsas de estudo para cursos de graduação e especialização para docentes e 

dependentes, bem como, para técnicos administrativos.  

 A UNICATÓLICA vem focando na qualificação do seu corpo docente, seja através de 

auxílios para cursar mestrado e doutorado, seja pela contratação de mestres e doutores, 

gerando um incremento de 3,5% no número de mestres, 1,6% no número de doutores e 

um decréscimo de 4,1% no número de professos especialistas. Concernente ao regime de 

trabalho houve uma redução de 8% no número de professores horistas, aumentando em 

6% o número de professores em tempo integral, mostrando o compromisso da instituição 

em melhorar as atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas por seus docentes que 

contam com horas específicas para este fim. 

 

DESAFIOS 

 

 Na UNICATÓLICA predomina um clima de trabalho harmônico, de respeito mútuo entre 

todos os membros da comunidade acadêmica e comunidade externa, contudo, ainda não 

foi realizada pesquisa sobre clima organizacional, fato que permitiria o direcionamento 

das ações da Gerência de RH, no que diz respeito à melhoria do clima organizacional e 

das relações interpessoais. 

  

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para o corpo docente e técnico-administrativo, 

englobam a articulação das políticas de gestão de pessoas do Centro Universitário “Católica de 

Quixadá”, visando assegurar o pleno desenvolvimento dos cursos e programas. 
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OBJETIVO: 
Consolidar as políticas e diretrizes que norteiam as ações de gestão do corpo docente e técnico- administrativo. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Consolidação do Plano de Carreira 

Docente vigente 
 Ampliação do plano de capacitação docente. A meta está sendo cumprida integralmente 

Alcance de 100% dos docentes com 

formação didática pedagógica 
 Manutenção nas ofertas de cursos e atividades de 

formação didático- pedagógica. A meta está sendo cumprida integralmente 

 

 

 
 

 

 

Manutenção permanente do perfil do 
corpo docente 

 Estímulos à educação continuada dos docentes (pós-

graduação). 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Estímulos à participação em eventos científicos e de 
atualização pedagógica (interna e externa). A meta está sendo cumprida integralmente 

 Consolidação dos mecanismos de acompanhamento 
do trabalho docente. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Incentivos à produção docente (artigos, livros, 
pesquisas, resenhas, material didático, etc.). 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Avaliação e divulgação do trabalho docente. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 

 

 

 

Consolidação do Plano de Carreira do 

Corpo Técnico-Administrativo vigente 

 Manutenção do plano de capacitação dos funcionários 

técnico-administrativos. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Identificação das necessidades de 

desenvolvimento de pessoas. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Oferta de programas de qualificação de acordo com as 

demandas identificadas. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção do programa de bolsa para os 
colaboradores. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 

 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

 
AVANÇOS 

 

 O Planejamento Estratégico, em consonância com o PDI está sendo implementado e 

tem suas metas e objetivos avaliados pela alta gestão da UNCATÓLICA anualmente. A 

partir da avaliação da efetiva realização das políticas acadêmicas e administrativas a 

instituição redireciona suas metas e objetivos de forma que sua missão seja cumprida 

fielmente. 

 A organização institucional está explícita em organograma específico, que demonstra 

como se dão as relações entre as diversas instâncias e setores. A UNICATÓLICA tem 

suas atividades de gestão acadêmica e administrativa balizadas por documentos 

normativos que orientam o funcionamento das atividades desenvolvidas pelos diversos 

setores. 

 Existem órgãos colegiados deliberativos e normativos da administração superior 

(CONSU E CONSEPE) e órgãos de administração básica (Coordenações de curso, 

colegiado de curso e NDE´s) onde prevalece o caráter democrático das tomadas de 

decisão, principalmente porque existe representação da sociedade civil, dos discentes e 

dos técnicos administrativos no CONSU, bem como, representação discente e docente 

no CONSEPE e colegiados dos cursos.  
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DESAFIOS 

 O modelo de gestão da UNICATÓLICA está bem definido, estando integradas a gestão 

acadêmica e administrativa. No que se refere à gestão acadêmica ainda se faz necessária 

uma otimização deste processo, de forma que contemple também o plano de gestão da 

EaD.  

 

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para organização e a gestão do Centro 

Universitário “Católica de Quixadá” visam que estas sejam democráticas e participativas 

dentro da Instituição, tendo a sua comunidade acadêmica direto de voz e participação nas 

decisões coletivas. 

 

OBJETIVO: Adequar-se às transformações da gestão democrática e participativa 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Manutenção coerente da gestão da 
organização acadêmica e 

administrativa 

 Implantação das ações de gestão, observando o estatuto 
e regimento, regulamentos e manuais institucionais. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Promoção do Diálogo entre a classe estudantil e 

docente. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Avaliação e divulgação do processo de gestão 
organizacional. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Intensificação das ações conjuntas entre os diversos 
níveis de gestão. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Desenvolvimento da Gestão por e para resultados. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção e aprimoramento dos fluxos 

administrativos sistematizados e informatizados, 

visando à agilização dos procedimentos e à 

racionalização dos recursos. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Incentivo à participação da comunidade universitária em 

órgãos deliberativos, conselhos e comissões da 

sociedade organizada. 

A meta está sendo cumprida integralmente 
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Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 
AVANÇOS 

 

 A gestão financeira da UNICATÓLICA está alinhada com o que preconiza o PDI, sendo 

desenvolvida pela alta gestão a partir do acompanhamento de indicadores financeiros 

através de recursos tecnológicos desenvolvidos para este fim, o que subsidia todo o processo 

de tomada de decisão. Este rigoroso processo de gestão financeira permite afirmar que a 

instituição apresenta bons níveis de sustentabilidade, independentemente do contexto de 

crise macroeconômica, do FIES, bem como, dos últimos 05 anos de seca que afligiram a 

Região Nordeste. 

 O aumento do percentual de alunos matriculados e as ampliações de infraestrutura 

realizadas demonstram que a instituição vem conseguindo crescer, mesmo diante de quadro 

adverso relatado anteriormente. Para tanto a UNICATÓLICA instituiu uma política de 

captação de recursos, através da oferta de cursos de Especialização e de Extensão, bem 

como, através da prestação de serviços especializados para a prefeituras, empresas privadas 

e comunidade da região do Sertão Central. 

 O fato é que os esforços desenvolvidos na gestão financeira permitem que a instituição 

cumpra fielmente todos os compromissos com seus fornecedores e com seu corpo de 

colaboradores que tem seus salários e obrigações trabalhistas pagos rigorosamente. 

Destaca-se a contratação de auditoria independente, por parte da alta gestão, como forma 

de demonstrar a transparência na gestão da instituição.  

 

DESAFIOS 

 

 O cenário econômico desafiador que se apresenta para a instituição demanda que as práticas 

de gestão sejam constantemente revistas para que a boa sustentabilidade financeira da 

instituição seja mantida.  

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para a sustentabilidade financeira visam dar 

condições de funcionamento pleno o Centro Universitário “Católica de Quixadá”. 
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OBJETIVO: 
Otimizar os recursos financeiros para garantir “Católica de 
Quixadá” 

a sustentabilidade financeira  do Centro Universitário 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Garantia permanente a 
sustentabilidade financeira 

institucional 

 Consolidação do Programa de Execução Orçamentária. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Integração dos sistemas administrativos e acadêmicos, 

visando o controle financeiro e orçamentário. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Alocação de recursos para as atividades de ensino, 

iniciação científica/pesquisa e extensão. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Viabilização financeira para a implantação dos novos 
cursos e programas. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Operacionalização do sistema de gestão econômica para 
obras, convênios, patrimônio, materiais, veículos, 
combustíveis e recursos humanos. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Captação de recursos internos e externos 
 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Avaliação e divulgação dos resultados da 

sustentabilidade financeira. A meta está sendo cumprida integralmente 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Dimensão 7 - Infraestrutura Física e Tecnológica 

 
AVANÇOS 

 

 As atividades de gestão, bem como, de ensino, pesquisa e extensão são realizadas em 

estruturas físicas dotadas de boas condições para tais fins. Os cursos possuem laboratórios 

específicos que atendem às exigências do MEC. As salas de aula são todas climatizadas, 

garantindo o conforto térmico de professores e alunos. 

 São disponibilizados 21 gabinetes equipados com computadores para que professores TI e 

TP desenvolvam suas atividades. Os NDE´s possuem espaço específico com 12 gabinetes 

e 01 sala de reuniões para realização das reuniões, bem como, para atendimento a alunos. 

A sala dos professore acolhe os demais docentes que contam com a computadores e mesas 

para trabalhar. Os coordenadores de curso e os coordenadores de setor possuem salas 

específicas para seu trabalho. 

 O investimento feito pela UNICATÓLICA no ano de 2016 na manutenção e ampliação da 

sua estrutura física, demonstra o compromisso da instituição em continuar com sua política 

de qualidade no que se refere ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

DESAFIOS 

 

 A estrutura física da UNICATÓLICA vem passando por constante processo de 

manutenção e ampliação para garantir a boa execução das suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. O processo de expansão estrutural é realizado sem a existência de 

um Plano de Expansão da Estrutura Física que proporcione o crescimento ordenado da 

instituição.  

 A manutenção e conservação da estrutura física da instituição é realizada 

periodicamente, sem, contudo, existir um processo de acompanhamento da realização 

destas atividades e da qualidade do serviço realizado.  

 A Biblioteca realiza um grande número de atendimentos através do empréstimo de 

livros, consultas em computadores e realização de estudos individuais e em grupo que 

vêm demandando mais espaço para sua realização.  
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 A comunidade acadêmica desenvolve suas atividades através de computadores 

disponibilizados nos laboratórios e nos diversos setores administrativos que recebem 

manutenção permanente e são atualizados de acordo com a demanda.  

 O acesso da comunidade acadêmica também é garantido através de rede wifi, que 

cobre os blocos de sala de aula, de laboratórios e administrativos da instituição. 

Constata-se, porém, que o sinal wifi não apresenta estabilidade e consequentemente 

não atende à demanda, além do que ainda não atinge a todos as áreas da 

UNICATÓLICA.  

 

Acompanhamento das metas definidas do PDI  

Os objetivos, metas e ações definidos para infraestrutura do Centro Universitário 

“Católica de Quixadá” visam manter e equilibrar os recursos para a manutenção, ampliação 

ou modernização das instalações já existentes e direcionar o planejamento dos ambientes a 

serem construídos em função da criação de novos cursos e programas. 

 

OBJETIVO: 
Garantir uma infraestrutura física e tecnológica adequadas às atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e 

extensão. 
METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Garantia contínua da infraestrutura 
necessária para o desenvolvimento dos 

cursos e programas oferecidos 

 Manutenção do espaço físico necessário para as 

atividades acadêmicas/pedagógicas. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção e atualização dos ambientes acadêmico-

administrativos com os recursos tecnológicos 

necessários. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção e atualização de todos os serviços da 

biblioteca compatíveis com o número de alunos. 
A meta está sendo cumprida integralmente 

 Garantia de acessibilidade às pessoas portadoras de 
necessidades especiais. A meta está sendo cumprida integralmente 

 Atendimento aos requisitos de dimensão para o 

número de usuários, acústica, iluminação, ventilação, 

mobiliário, limpeza e acessibilidade. 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção de instalações específicas para 

coordenadores e docentes em RTI (graduação e pós-

graduação). 

A meta está sendo cumprida integralmente 

 Manutenção e ampliação do acesso a equipamentos 

de informática, recursos audiovisuais, multimídia, 

internet e intranet em consonância com as políticas 

constantes no PDI, PPI e PPC dos cursos. 

A meta está sendo cumprida integralmente 
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PARTE 5 

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 

 

I. Plano de ações de melhorias da IES. 
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PLANO DE AÇÕES DE MELHORIAS DA IES  
 

As sugestões das ações abaixo elencadas estão fundamentadas na análise dos dados e 

das informações descritas nas seções anteriores deste instrumento. Trata-se de uma análise 

global em relação ao PDI, a identidade da IES e processo de Autoavaliação Institucional, que 

contempla todos os Eixos e Dimensões do instrumento de avaliação realizada em 2016. Por 

conseguinte, apresentamos uma proposta de plano de ações para melhoria da UNICATÓLICA, 

sugeridas por eixo e dimensões, de acordo com Nota Técnica INEP/CONAES nº 065, de 09 de 

outubro de 2014. 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação  

 Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional 

 

 Promover ampla divulgação das metas e objetivos institucionais junto à toda 

comunidade acadêmica. 

 Realizar encontros envolvendo representações da comunidade acadêmica para análise 

dos resultados da autoavaliação institucional. 

 Ampliar os recursos humanos da CPA para que a autoavaliação institucional produza 

informações relevantes para a tomada de decisão por parte da alta gestão. 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1 - A missão e o PDI 

 

 Criar sistema de avaliação e acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, como forma de analisar o impacto destas atividades na formação dos alunos, 

bem como, no desenvolvimento regional. 

 Realizar encontros para divulgar a realização das metas do PDI. 

 Criar mecanismo de avaliação que permita identificar perfil do aluno ingressante e o 

perfil deste mesmo aluno quando da conclusão do curso. 
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 Dimensão 3 - A Responsabilidade Social da Instituição 

 

 Realizar pesquisa diagnóstica para identificação das demandas sociais da cidade de 

Quixadá e cidades vizinhas para obter informações que norteiem a realização de projetos 

e programas de responsabilidade social. 

 Criar mecanismo de avaliação dos projetos e programas de responsabilidade social da 

UNICATÓLICA, objetivando analisar o real impacto destas ações na população 

atendida. 

 Ampliar os serviços disponibilizados nos projetos e programas de promoção da 

cidadania, desenvolvendo ações interdisciplinares através da atuação integrada de um 

maior número de cursos por projeto.  

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas  

 Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 Criar mecanismo para avaliar o impacto do realinhamento dos programas de disciplina 

no desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. 

 Criar mecanismo de acompanhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

cursos de graduação que utilizem recursos tecnológicos inovadores, que possam ser 

adquiridos gratuitamente ou comprados pela instituição. 

 Iniciar o programa de intercâmbio estudantil com universidades nacionais e 

internacionais para oportunizar experiências internacionais que agreguem na formação 

do futuro profissional. 

 Dar continuidade ao PIC, implementando um sistema de avaliação para analisar se os 

recursos disponibilizados estão sendo suficientes para as demandas dos cursos de 

graduação. 

 Lançar edital normatizando a concessão de auxílio para a apresentação de trabalhos 

científicos de docentes e alunos.  

 Criar cursos de extensão na modalidade EaD, para quebrar as barreiras de tempo e 

espaço que dificultam uma maior participação dos alunos e da comunidade externa 

nestes cursos, permitindo uma maior propagação do conhecimento produzido pela 

UNICATÓLICA. 
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 Realizar pesquisa diagnóstica das demandas sociais de saúde, educação, cultura, 

esporte, urbanismo, meio ambiente, entre outras para orientar a oferta das ações de 

extensão. 

 Criar setor específico para instituir uma política de desenvolvimento da cultura na 

UNICATÓLICA. 

 Criar mecanismos de avaliação dos projetos e programas de extensão que permitam 

identificar o impacto proporcionado por estas ações na vida dos beneficiários.  

 Estimular a produção de estudos científicos que tenham como escopo os projetos e 

programas de extensão. 

 

 Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade 

 

 Expandir o marketing digital com ações focadas na captação e retenção de alunos. 

 Consolidar a marca UNICATÓLICA, zelando pela imagem institucional e pelo 

branding.  

 

 Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

 Criar mecanismo que permita avaliar o impacto das ações desenvolvidas pelo NAP e 

pelo PCA no desempenho acadêmico dos alunos atendidos.    

 Instituir o Núcleo de Acessibilidade Institucional para coordenar a implantação da 

política de acessibilidade plena, nas dimensões arquitetônica, comunicacional, 

metodológica, instrumental, programática e atitudinal de forma que as pessoas com 

deficiência tenham as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania. 

 Produzir material em tamanho ampliado para pessoas com baixa visão (livros, artigos, 

textos) e ampliar o acervo bibliográfico em braile. 

 Normatizar o processo de concessão de auxílio para participação de alunos em eventos 

científicos para que alunos, professores e coordenadores tenham clareza sobre critérios 

e valores a serem disponibilizados por curso.  

 Realizar, anualmente, pesquisa sobre os egressos dos diversos cursos da instituição.  
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Eixo 4 – Política de Gestão 

 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

   Realizar pesquisa sobre clima organizacional que permita identificar os pontos fortes e 

fracos da instituição para que a Gerência de RH possua indicadores fidedignos que 

norteiem as ações de melhoria do clima organizacional da UNICATÓLICA. 

 

 Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

 Otimizar a gestão acadêmica da instituição, incluindo a gestão da EaD.  

 

 Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 Criação de fontes alternativas de recursos através da ampliação da oferta dos cursos de 

especialização, assessoria e consultoria do escritório de gestão em saúde, implantação 

dos cursos de extensão presencias e à distância na modalidade in company e ampliação 

da prestação de serviços por parte do Complexo Esportivo, Clínica de Odontologia, 

Clínica de Fisioterapia e Farmácia Escola. 

 Redução do percentual da receita advinda do FIES. 

 Continuidade do processo de redução dos custos, sem prejuízos às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 Diminuição da inadimplência. 

 Implantar mecanismo de financiamento estudantil. 

 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 Dimensão 7 - Infraestrutura Física e Tecnológica 

 Elaborar e executar Plano de Expansão da Estrutura Física da UNICATÓLICA. 

 Implantar processo de acompanhamento e avaliação dos serviços de manutenção e 

conservação da estrutura física da UNICATÓLICA.  

 Ampliar o número de salas de estudo da Biblioteca. 

 Continuar o processo de atualização do parque de computadores da instituição 

garantindo equipamentos compatíveis com a realização das atividades acadêmicas e 

administrativas. 

 Consolidar e ampliar a rede corporativa de wifi, garantindo a qualidade necessária ao 

atendimento das demandas da comunidade acadêmica e a cobertura de todas as áreas 

da instituição. 
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