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O Objetivo deste relatório é disponibilizar para todos os docentes vinculados, a estratificação 
das informações obtidas pela avaliação institucional, realizada no Centro Universitário Mauricio 
de Nassau de Fortaleza (Parangaba) no período de 02/10/2022 à 11/11/2022. Obtivemos a 
participação de 100% representante da sociedade civil, onde estes puderam transmitir sua opinião 
sobre a instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em 
cada uma das questões relacionadas abaixo: 

 
QUESTÃO NOTA 

Importância da autoavaliação institucional 4,86 
Qualificação dos docentes 4,83 
Pontualidade no pagamento dos salários 4,75 
Satisfação quanto ao atendimento pelo coordenador do curso em caso de dúvidas e solicitações 
diversas. 4,75 

Relações interpessoais 4,73 

Participação dos alunos nos órgãos de representação de turma 4,63 

Seu grau conhecimento sobre os Objetivos e Metas da Instituição 4,61 
Coerência dos programas (Graduação, Pós-graduação e Extensão) em desenvolvimento com os 
objetivos da Instituição 4,61 

Considerando que a comunidade acadêmica foi repentinamente obrigada a migrar para 
tecnologias digitais para desenvolver o estudo remoto, com relação ao cumprimento do projeto 
pedagógico e atingimento dos objetivos originais propostos como considera o desenvolvimento de 
sua disciplina. 

4,61 

Estrutura organizacional da Instituição 4,60 
Satisfação sobre a disponibilização e realização de treinamentos e afins destinados ao uso das 
plataformas utilizadas para as atividades remotas. 4,59 

Satisfação referente a comunicação sobre os rumos e decisões tomadas acerca das atividades a 
serem realizadas remotamente. 4,58 

Participação dos professores nas atividades científicas, culturais, técnicas e artísticas 4,52 

Imagem da Instituição 4,51 

Relevância das ações da instituição ao desenvolvimento regional, local e nacional 4,51 

Práticas de Inclusão Social 4,50 
Atuação do Conselho de Curso 4,50 
Comunicação com a Sociedade 4,49 
Investimentos para melhoria da Instituição 4,47 

Divulgação dos Resultados da ações resultantes da avaliação Institucional 4,46 

Recursos de apoio ao professor nas atividades acadêmicas 4,41 
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Comunicação Interna (forma e eficiência com que as informações são transmitidas no âmbito da 
Instituição) 4,39 

Atividades culturais desenvolvidas pela Instituição 4,37 
Infraestrutura de apoio ao ensino (laboratórios, biblioteca, salas de aula, e outras em geral) 4,36 
Incentivo ao desenvolvimento profissional 4,33 
Equilíbrio das cargas horárias das atividades de ensino, pesquisa e extensão 4,24 
Apoio à produção científica dos professores 3,81 

 
Através desse resultado poderemos avaliar as questões gerais da IES* e concentrar esforços 

nas ações mais relevantes para melhoria contínua. 
 
A avaliação global do Centro Universitário Mauricio de Nassau de Fortaleza (Parangaba) 

obteve uma nota de 4,00. 

 
* Instituição de Ensino Superior 


