
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 
A autoavaliação no Centro Universitário da Bahia foi realizada conforme metodologia 
configurada por sua Comissão Própria de Avaliação. Essa metodologia é composta por 
sete etapas que incluem uma fase de sensibilização da comunidade acadêmica, a 
elaboração de um diagnóstico (pontos fortes e fragilidades) da IES e a definição de 
planos de melhoria (iniciativas e planos de ação). As avaliações do quadro de docentes 
da IES demonstram um nível de satisfação muito bom do corpo discente com o 
desempenho desses profissionais. Esses resultados são evidenciados pelos resultados 
das últimas pesquisas institucionais, apresentados no Anexo 5 (média de avaliação 
acima de quatro, nos últimos ciclos – 2008.1; 2008.2; 2009.1 e 2009.2). Nesse contexto, 
destaca-se a política de qualificação/capacitação adotada pela IES para os docentes 
(oferecimento de Oficinas – ciclo de 2008 – e o Programa PIQ, a partir de 2009), com 
resultados significativos sobre suas performances em sala de aula. As análises realizadas 
pela CPA também identificam a introdução de melhorias significativas nos sistemas 
utilizados para registrar e divulgar informações acadêmicas da IES (informações sobre 
notas, faltas podem ser acessadas via internet, controle de acesso por senhas, etc.). 
Como conseqüências de iniciativas como a implantação do sistema SIA (o sistema SIA, 
introduzido no segundo semestre de 2008, já se encontra bem disseminado em 2009), o 
nível de satisfação dos discentes e docentes com esses serviços apresentou melhorias em 
relação a períodos anteriores (na Pesquisa Institucional de 2009.2, houve uma elevação 
de 14% no índice de discentes que consideram esse sistema Muito bom ou Bom, em 
relação à avaliação anterior). O mesmo processo de autoavaliação registra fragilidades 
no processo de atendimento presencial aos discentes, apesar das iniciativas 
desenvolvidas no último ciclo (treinamento específicos do quadro administrativo em 
2008 e 2009) pela IES para superar as dificuldades desses setores. Também foram 
identificadas oportunidades de melhorias em relação à disponibilidade de equipamentos 
áudios-visuais para os docentes (nas últimas Pesquisas Institucionais, 68% dos discentes 
classificaram esse requisito como sendo atendido de forma regular, deficiente ou muito 
deficiente pela IES). De forma geral, os resultados do processo de autoavaliação 
indicam que existe uma coerência entre as diretrizes e premissas estabelecidas no PDI 
da IES e as práticas desenvolvidas na prestação de seus serviços à comunidade. A 
maioria das ações descritas nesse documento esta alinhada com as ações e investimentos 
previstos no PDI, constituindo-se em evidência para essa afirmação. Também existem 
evidências de que os resultados do processo de autoavaliação têm sido utilizados pelos 
gestores da IES para a introdução de melhorias em suas práticas e estruturas físicas. São 
exemplos dessas melhorias os treinamentos específicos realizados para o corpo docente 
e funcionários administrativos da IES e as melhorias introduzidas na limpeza e 
conservação de sua estrutura física. Essa postura fortalece e consolida o processo de 
autoavaliação desenvolvido pela equipe da CPA, nessa Instituição. 


