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Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Potencialidades:
 A avaliação institucional é utilizada para o
planejamento institucional (docentes);
 O planejamento desenvolvido pela Uncisal
pode ser considerado satisfatório para a
extensão (docentes);

Objetivo Estratégico
relacionado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Item 3.8 - Fortalecer uma
gestão integrada voltada à
sustentabilidade e
resultados

 Coleta de dados a respeito da efetividade das
ações
Divulgação dos resultados de 2016 no Relatório
Institucional de Gestão
 Finalização e publicação do Manual de Sistema de
Gestão
Revisão das ações cadastradas no PPA com
alinhamento ao PDI;
Definição do modelo de Relatório de gestão
baseado na avaliação de excelência pela FNQ;
Definição do planejamento setorial;
Acompanhamento das ações estratégicas realizado
nas reuniões do comitê gestor.

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
Revitalização do Planejamento estratégico
2018/2019;
Acompanhamento do planejamento estratégico
realizado mensalmente nos setores e
trimestralmente pela gestão;
Implantação da Reitoria Participativa para
acompanhamento da gestão nas unidades
assistenciais e de apoio assistencial;
Implantação da Gestão à vista;
 Divulgação das ações trimestralmente, nas
reuniões de resultado;
Realização de auditorias de gestão para avaliar
as práticas dos procedimentos planejados.
Elaboração do próximo PDI alinhado ao
planejamento estratégico da instituição.
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Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Resultados destacados no Relatório da
CPA
Potencialidades:
 Existe coerência entre o PDI e as
atividades de Ensino e de Extensão;
 As atividades que desenvolve na IES
estão contempladas no PDI (docentes);
 Conhece a missão da Uncisal (técnico);
Considera as ações da Uncisal alinhadas
com a sua missão Uncisal (técnico);
Fragilidades:
A missão da instituição não é amplamente
divulgada com a comunidade interna e
nem com a externa (docentes);
Não conhece o PDI da Uncisal (técnico);

Objetivo Estratégico
relacionado

Item 3.8 - Fortalecer uma
gestão integrada voltada à
sustentabilidade e
resultados

Resumo das Ações realizadas em 2017
 Divulgação do PDI no site da UNCISAL;
 Divulgação do perfil da UNCISAL no site e nas
redes sociais;
 Divulgação do perfil da instituição no acolhimento
de servidores e em todas as ações realizadas pela
PROGESP;
 Divulgação do PDI na recepção dos servidores (os
técnicos recebem a informação sobre o documento
e as orientações para acessá-los e os docentes
recebem um cd contendo todos os documentos
institucionais);
 Conclusão e divulgação dos manuais de
procedimentos;

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
Divulgação dos instrumentos de planejamento
nos encontros da Reitoria Participativa;
Implantação da Gestão à vista;
Elaboração do próximo PDI com a utilização de
informações coletadas junto às partes
interessadas no planejamento estratégico;
Realização de eventos para divulgação de
resultados às partes externas;
 Padronizar divulgação do PDI na recepção dos
discentes e dos servidores
Realização de auditorias de gestão para avaliar
as práticas dos procedimentos planejados.
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Eixo 2: Desenvolvimento Insitucional

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

Resultados destacados no Relatório da
CPA

Potencialidades:
 Considera boa a política institucional no que
diz respeito a Ensino, Pesquisa e
Extensão (discentes);
O curso incentiva a pesquisa e produção
científica(discentes);
 A UNCISAL oferta Bolsa de permanência e
de Iniciação Científica (discentes);
 Satisfação com as normativas relativas ao
processo de avaliação da aprendizagem
(Reavaliação, Provas, Notas por Unidades
Programadas) (discentes);
Fragilidades:
 Os laboratórios existentes na IES para a
realização de ensino, extensão e pesquisa
são insuficientes (docentes);
 A estrutura física da UNCISAL interfere
negativamente na qualidade das políticas
Acadêmicas (técnicos);
· Muito ruim o site da UNCISAL em relação a
layout (técnicos);
 A UNCISAL Não oferta Bolsa-monitoria
(discentes)

Objetivo Estratégico
relacionado

tem 1.1. - Elevação da
qualidade dos cursos
técnicos e de graduação
Item 1.2 - Aumento da
produção científica
qualificada e de patentes
Item 1.3 - Ampliação da
oferta de cursos de pósgraduação
Item 3.1 - Otimizar os
processos curriculares,
pedagógicos e de gestão
acadêmica
Item 3.3 - Fortalecer a
pesquisa e a pós
graduação
Item 3.4 - Fortalecer a
extensão universitária

Resumo das Ações realizadas em 2017

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

 Revisão das propostas pedagógicas dos cursos
existentes e elaboração das propostas dos novos
cursos;
 Implementações do setor para captação de recursos
e acompanhamento de projetos;
 Disponibilização de Bolsas de Iniciação Científica;
 Acompanhamentos dos grupos de pesquisa da
UNCISAL;
 Realização de DINTERs;
 Implantação do primeiro mestrado profissional da
UNCISAL;
 Ampliação da oferta de vagas com o curso a
distância;
 Conclusão e divulgação do Manual de Gestão do
Ensino da Graduação, do Manual de Gestão dos
Programas e Projetos de Extensão, do Manual de
Gestão da Pesquisa e da Pós Graduação e do Manual
de Gestão de projetos com financiamento externo;
 Reestruturação dos laboratórios de ensino e de
habilidades;
 Realização de Assessoria ao Curso de Medicina
para adequação às DCN.
 Oferta da Especialização em Saúde da Família;
 Manutenção de 90 linhas de pesquisa cadastradas;
Definição da obrigatoriedade de vinculação dos
alunos e orientadores de IC a grupos de pesquisa;
 Divulgação da entrega dos laboratórios de pesquisa
multiusuários em (09/2017);
 Apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação
Científica e divulgação dos resumos na Plataforma de
IC ;
 - Dinter CS UFS/UNCISAL, em curso, 15 alunos /
doutorando matriculados (12 docentes da UNCISAL +
3 profissionais que atuam na saúde em Alagoas.)
 Realizadas tratativas institucionais e
elaboração/redação de projeto APCN para curso de
doutorado- Dinter em Saúde Pública USP/UNCISAL.

 Conclusão do estudo de viabilidade para
ampliação do número de residências ofertadas
pela UNCISAL;
 Implementar o sistema de Monitoria
Adequação dos Laboratórios de Ensino e de
Habilidades;
 Ampliar o número de Registro de software e
publicação de periódicos;
Ampliar em 10% o número de grupos e linhas de
pesquisa ;
 Incentivar a adesão de docentes (doutores,
mestres e especialistas), alunos e técnicos aos
Grupos de Pesquisa.
 Fortalecer e divulgar o fundo de apoio e a
estrutura ofertada para a pesquisa ;
Promover eventos para divulgar as produções
científicas dos pesquisadores;
Amplar oferta de pós-graduação Lato sensu e
Stricto sensu: mestrado próprio, MINTER e
DINTER
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Dimensão 3: Responsabilidade
Social da Instituição

Eixo 2: Desenvolvimento Insitucional
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Potencialidades:
 Não destacadas
Fragilidades:
 Não destacadas

Objetivo Estratégico
relacionado

Item 3.2 - Adequar a
oferta de cursos à
necessidade da
Sociedade
Item 3.4 - Fortalecer a
extensão universitária

Resumo das Ações realizadas em 2017
Realização de projetos de extensão com vistas a
atender as demandas da sociedade;
 Divulgação dos projetos de extensão na
comunidade interna e externa;
 Substituição de 3 novos cursos tecnológicos
presenciais e 1 a distância em atendimento as
demandas da sociedade.
Ampliação na oferta do Curso Tecnológico de
Graduação em Gestão Hospitalar em 3 pólos de
educação à distância, com 300 vagas ofertadas nos
polos de Maragogi, Arapiraca e São José da Lage.
Disponibilização de dois novos cursos de
Licenciatura (em Física e em Matemática), na
modalidade à distância, pelo Sistema UAB.

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

Realizar avaliação dos cursos ofertados e
propor ações de manutenção, substituição e/ou
ampliação da oferta de cursos.
 Ampliação dos projetos de extensão.
Ampliar divulgação dos resultados dos projetos
de extensão.
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Eixo 3: Políticas acadêmicas
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Potencialidades:
 Não destacadas

Item 1.4 – Integração com
a comunidade do entorno
- implementar ações
extramuros nos
programas e projetos de
extensão, bem como nas
Ligas acadêmicas
fortalecendo a integração
com a comunidade do
entorno

Fragilidades:
 A missão da instituição não é amplamente
divulgada com a comunidade externa
(resultado apontado na categoria docentes e
discentes)

Item 3.7 - Estruturar
práticas de comunicação
que fortaleçam a imagem
institucional interna e
externamente

Resumo das Ações realizadas em 2017

Veiculação de conteúdo por meio do portal
institucional (www.uncisal.edu.br);
 Divulgação em veículos de comunicação do
estado externa (TV, Rádio, Impressos e Sites).
 ações desenvolvidas nas redes sociais, em
especial, no Facebook
 Criação de campanhas institucionais mensais;
 Durante o ano de 2017, foram veiculadas na mídia
local 651 notícias envolvendo a universidade, de
acordo com dados da Secretaria de Estado da
Comunicação (SECOM). Do total, 95% foram
avaliadas como positivas.

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
 Fortalecer os laços entre as assessorias das
Unidades para unificar o discurso e padronizar a
comunicação da Uncisal
 Criação de um novo Portal da UNCISAL com
mudança no layout;
 Organizar e melhorar a distribuição de murais
e ter maior controle das informações neles
inseridas (novos murais já adquiridos –
aguardando conclusão de reforma para fixação
nos locais já acordados junto à arquitetura).
 Aproximação entre gestores (reitor e próreitores) e Assessoria de Comunicação;
 Colocar no portal e nas redes sociais
campanhas que estimulem e valorizem os
servidores e estudantes
 Elencar temas, atividades ou assuntos que
possam ser transformados em notícias positivas,
criando um banco de pautas;
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Continuação
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Potencialidades:
 Não destacadas

Item 1.4 – Integração com
a comunidade do entorno
- implementar ações
extramuros nos
programas e projetos de
extensão, bem como nas
Ligas acadêmicas
fortalecendo a integração
com a comunidade do
entorno

Fragilidades:
 A missão da instituição não é amplamente
divulgada com a comunidade externa
(resultado apontado na categoria docentes e
discentes)

Item 3.7 - Estruturar
práticas de comunicação
que fortaleçam a imagem
institucional interna e
externamente

Resumo das Ações realizadas em 2017

 O trabalho em redes sociais potencializa a imagem
da Uncisal. Ao longo de 2017, o número de curtidas
na página teve um avanço de 26%. Deve-se
destacar que o crescimento aconteceu de forma
orgânica, ou seja, sem nenhuma espécie de
estímulo, como links patrocinados. Em especial, o
Facebook também é utilizado para contato com os
públicos interno e externo, através de chats, nos
quais são possíveis sanar dúvidas e obter
informações.
 Coberturas de eventos, como o Congresso
Acadêmico da Uncisal (Cacun), e o Congresso
Internacional de Microcefalia e Audição. O evento
reuniu estudantes, professores e pesquisadores de
renome nacional e internacional. ‘

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
 Mensurar, mês a mês, o número de acessos
do site, analisando os temas mais relevantes e
que provocam o maior engajamento para traçar
estratégias que elevem o acesso no site
institucional;
 Criar mecanismos de aproximação entre a
instituição e os estudantes que fazem parte da
Uncisal.
 Padronização da identidade visual
 Criação de um único informativo da Uncisal,
com notícias de todas as unidades
 Ampliar contato com a Secretaria de
Comunicação do Estado
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Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

Programa de Acolhimento ao Ingressante
(acolhimento
humanizado
para
facilitar
o
entendimento do funcionamento do campus
pedagógico e administrativamente);
 Questionário Geral do Aluno (pesquisa que
objetiva dimensionar as condições biopsicossociais
do discente);

Programa
de
Nivelamento
Institucional
(capacitação em matemática básica para os
ingressantes dos cursos tecnológicos);
 Bolsa de Permanência Universitária (concessão
de 250 bolsas no valor de R$ 400,00 a discentes em
situação de vulnerabilidade social);
 Núcleo de Apoio Psicossocial (apoio psicológico e
psicopedagógico ao discente em dificuldades que
possam interferir no seu desenvolvimento,
aprendizagem, acompanhamento e conclusão do
curso);

 Conclusão da reforma e disponibilização do
restaurante universitário para a comunidade
acadêmica;
 Apresentação de projeto com proposta de
ampliação das bolsas permanência pelo
FECOEP;
 Nova tentativa de Captação de recursos para
construção da residência universitária. O projeto
já foi elaborado.

Eventos Culturais (Semana da Cultura
com ampliação e parceira das Secretarias
Municipal e Estadual de Cultura, Momento
Junino);

Eventos
Desportivos
(Jogos
Estudantis – Jogos da Natureza, Jogos de
Praia, Jogos Internos);

Rodas de Conversa, Oficinas e
Palestras com temas relacionados às condições
de vulnerabilidade apresentadas no contexto da
Universidade com o objetivo de fortalecer
protagonismos e ampliar condições de
permanência com qualidade;

Encaminhamentos para os serviços
especializados da Uncisal – CERIII e AMBESP;

Eleição dos membros da Associação
Atlética AUD;

Políticas afirmativas;

Atendimentos
psicológicos
e
psiquiátricos;

Acolhimento aos estudantes de 1º
anos (vivências da Universidade, identificação
com o curso, etc);

Melhorias na Sala de Amamentação;

Recepção dos aprovados - Trote



Potencialidades:
 Não destacadas
Fragilidades:
 Não destacadas

Item 3.12 - Manter e
ampliar as condições para
a permanência,
Assistência e
Desenvolvimento com
êxito dos alunos na
Universidade
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Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Continuação
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Potencialidades:
 Não destacadas
Fragilidades:
 Não destacadas

Objetivo Estratégico
relacionado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Item 3.12 - Manter e
ampliar as condições para
a permanência,
Assistência e
Desenvolvimento com
êxito dos alunos na
Universidade

 Programa de Imunização dos Discentes
Ingressantes;
 Concessão de Ajuda de Custo (objetiva motivar
os discentes para apresentação de trabalhos
científicos e participação em eventos político
estudantil, cultural e desportivo);
 Semana da Cultura da Uncisal;
 Programa de estímulo à Prática de Esportes e de
Lazer (ações que contribuem para a formação do
desenvolvimento físico, social e psíquico do
discente, tais como: Funcional e Jogos Estudantis).

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
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Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Política de Pessoal

Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Item 4.1 - Estruturar uma
gestão estratégica de
pessoas voltada ao
desenvolvimento
institucional

Ações realizadas em 2016
 Recepção dos novos servidores com informações
relevantes ao início da função;
 Disponibilização de cursos de capacitação por
meio da escola de governo e por meio da
PROGESP;
 Definição de estrutura da Gestão de Pessoas das
Unidades Assistenciais e de Apoio Assistencial
 Definição de referencial teórico-metodólogico para
as práticas de Gestão de Pessoas da UNCISAL:
Gestão com foco em competências e Política
Nacional de Humanização

Potencialidades:
 Não destacadas
Fragilidades:
 Não conhece a política de gestão de
pessoas da Uncisal (Técnicos);
 Não se sente contemplado pelas políticas
de Gestão de Pessoas promovidas pela
UNCISAL(Técnicos);
 Muito ruim as ações de valorização do
servidor promovidas pela UNCISAL e a
comunicação interna da
UNCISAL(Técnicos);

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

 Implantar Pesquisa de clima organizacional
Implantar avaliação de desempenho para todos
os servidores;
Ampliar oferta de capacitações;
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Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Resultados destacados no Relatório da
CPA

Potencialidades:
 Tem conhecimento dos órgãos de gestão
e colegiados da UNCISAL(discentes);
 Considera boa a atuação dos
representantes discentes nos órgãos
colegiados e de
Gestão (discentes).
Fragilidades:
 Não considera a gestão da Universidade
participativa e transparente (Técnicos);
 As tomadas de decisões da gestão não
são amplamente divulgadas (Técnicos);
 As necessidades de cada setor não são
atendidas de forma coerente, dentro dos
prazos solicitados (técnicos);
Não se sente representado pelas
instâncias colegiadas da gestão (técnicos);

Objetivo Estratégico
relacionado

Item 3.8 - Fortalecer uma
gestão integrada voltada à
sustentabilidade e
resultados
Item 3.10 - Assegurar a
efetividade da logística de
abastecimento
Item 3.14 - Garantir o
atendimento à Lei de
Acesso a Informação

Resumo das Ações realizadas em 2017

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

 Implantação e divulgação de 16 manuais de
gestão e sistema de controle e acompanhamento;
Disponibilização das informações de gestão no
portal da transparência e no site da UNCISAL;
 Divulgação do relatório de gestão institucional no
site da UNCISAL;
 Divulgação de portarias, instruções normativas e
demais atos que formalizam as tomadas de decisão
no site da UNCISAL e nas redes sociais;
 Divulgação de todas as Resoluções do CONSU no
site da UNCISAL;
 manutenção da composição do CONSU com
docentes, discentes, servidores, órgãos colegiados
e representativos de classe, conforme determina o
estatuto da UNCISAL;
 Conclusão do Manual de gerenciamentos de
serviços administrativos, do Manual de Gestão do
Abastecimento e do Manual de Gestão Financeira,
os quais sistematizarão o processo de alocação
financeira e suprimento das demandas.
Implementação de ferramentas para gestão do
abastecimento centradas em trabalho colaborativo;
 Otimização no trâmite dos processos licitatórios
referentes ao abastecimento nas unidades,
garantindo Melhor transparência e rastreabilidade
dos processos;
Expansão do cadastro de fornecedores de 27 para
182;
Estabelecimento de um canal formal de
comunicação com os fornecedores através de
planilhas e e-mail;
Maior disponibilidade dos processos para os
fornecedores favorecendo a transparência e a
tomada de decisão.
Estabelecimento do fluxo de aquisição com
compartilhamento simultâneo de informações entre
toda a equipe envolvida;

Identificar a necessidade de terceirização de
serviços das atividades meios
Elaborar projeto para terceirização de serviços
para atividades meios
Disponibilização dos resultados referentes ao
abastecimento aos servidores.
Redução no tempo de atendimento à demanda
referente ao abastecimento das unidades;
Consulta a discentes, técnicos e fornecedores
como partes interessadas na revitalização do
planejamento estratégico;
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Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

*Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Item 6.1 - Ampliar a
captação de recursos
Potencialidades:
 Não destacadas
Fragilidades:
 Não tem conhecimento de onde os
recursos financeiros da UNCISAL são
aplicados (técnicos)

Item 6.2 - Otimizar a
execução administrativa
financeira dos projetos
com financiamento
externo
Item 6.3 - Otimizar a
utilização dos recursos
financeiros
Item 6.4 - Assegurar o
fluxo financeiro equilibrado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes

 Acompanhamento da execução dos recursos
captados com financiamento externo;
 Elaboração do Manual de Gestão de Projetos com
Financiamento Externo;
 Apresentação das prestações de contas no
Conselho universitário;
 Conclusão e divulgação do Manual de Gestão
Financeira com a uniformização de procedimentos
diversos;
 Apresentação periódica de relatórios financeiros à
gestão .

 Propor reajuste no repasse de recursos
federais e estaduais através para assistência em
saúde através de apresentação de proposta do
Plano Operativo Anual – POA;
Ampliar a captação de recursos por emendas
parlamentares;
Ampliar a captação de recurso por captação de
editais de financiamento;
Implantar o orçamento participativo;
Otimizar a utilização de recursos captados;
Reduzir custos com despesas fixas;
Propor ampliação dos investimentos;
Propor cota para abastecimento das unidades
de saúde;
Criar o portal da Transparência, publicizando
os resultados da execução orçamentaria e
financeira;
 Publicar os relatórios quadrimestrais
apresentados a Assembléia Legislativa em
audiência pública conforme determina a Lei
Complementar 141/2012.
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Eixo 5: Estrutura física
Resultados destacados no Relatório da
CPA

Objetivo Estratégico
relacionado

Resumo das Ações realizadas em 2017

Dimensão 7: Estrutura física

Potencialidades:
 Considera bom o espaço físico da
Biblioteca (técnicos);
Fragilidades:
 Não existe restaurante universitário que
contemple as necessidades da comunidade
interna e externa (docentes).
 Os laboratórios existentes na IES não
viabilizam a realização de
extensão.(docentes)
 A estrutura física da UNCISAL interfere
negativamente na qualidade das políticas
Acadêmicas (técnicos);
 A estrutura física não está adaptada às
necessidades de pessoas portadoras de
deficiência. (técnicos);
 Não espaço físico para refeições
(discentes);
 Não está satisfeito com a disponibilidade
de vagas no estacionamento (discentes);.

Item 5.2 - Proporcionar
uma estrutura física
adequada à realização
dos objetivos

 Execução da reforma para o Restaurante
Universitário;
 Conclusão da reforma e aquisição de
equipamentos para as salas de aulas e laboratórios
de ensino e de pesquisa e auditórios do prédio
sede;
Conclusão da reforma da UTI Neonatal com a
adequação da enfermaria canguru;
 Conclusão da reforma e adequação do Laboratório
Industrial Farmacêutico de Alagoas - LIFAL;
 Conclusão da reforma do Hospital Escola Helvio
Alto;
 Conclusão da reforma do Serviço de Verificação
de Óbito;
 Conclusão da reforma do Centro de Patologia e
Medicina Laboratorial;

Resumo das Ações planejadas para 2018 e
anos seguintes
 Elaboração e homologação do plano diretor e
acompanhamento dos processos de execução
dos projetos de estruturação.
 Executar os projetos de adequação estrutural
conforme plano diretor;
Estruturar acessibilidade no prédio sede da
universidade;
 Estruturar prática para a gestão da
manutenção predial.
Construir e ativar o prédio de ambulatório de
clínicas
 Conclusão da reforma do Restaurante
Universitário;
 Construção da Casa de Parto;
 Construção da Casa da Gestante da MESM;
 Conclusão da reforma Geral da ETSAL;
 Conclusão da Construção do Hospital da
Mulher;
Entrega das novas instalações adequadas ao
SVO e CPML.

