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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de autoavaliação institucional interna, como componente do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado através da 

Lei No 10.861, de 14 de abril de 2004, compreende uma atividade com finalidade clara 

e explícita de fornecer subsídios para o planejamento de ações com vistas a melhorar 

a qualidade da educação superior, sendo, seus resultados, consolidados através do 

Relatório de Autoavaliação Institucional.  

Neste contexto, a autoavaliação institucional interna, desenvolvida pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIARP é um processo contínuo de 

construção do conhecimento da realidade que busca identificar as fragilidades e 

potencialidades da instituição com base nos cinco eixos e dez dimensões do SINAES, 

servindo de base para o planejamento das ações institucionais com vistas a melhorar 

a qualidade educativa e a relevância social da instituição. Tal processo compreende 

ciclos avaliativos trienais cujos resultados são consolidados em relatórios de 

autoavaliação. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional 2015-2017 da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe (UNIARP), aqui apresentado, contempla um panorama das ações 

desenvolvidas pela Instituição no ciclo avaliativo 2015-2017 com base nos cinco eixos 

e dez dimensões do SINAES. Com base em análises documentais e em questionários 

aplicados à comunidade acadêmica, o presente relatório procura contextualizar as 

ações desenvolvidas pela Instituição, indicando suas potencialidades e fragilidades, 

bem como a proposição de ações para o próximo ciclo avaliativo no sentido de 

melhorar as atividades desenvolvias pela Instituição. 

 



2. METODOLOGIA 

 

O processo de autoavaliação institucional é um componente do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 

10.861/2004 e pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Tais ordenamentos 

definem que a avaliação institucional deve assegurar procedimentos de avaliação 

interna e externa, contemplando a análise global e integrada das dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades 

sociais da instituição de educação superior e de seus cursos.  

Neste contexto, o ciclo avaliativo 2015-2017 compreende a produção dos 

relatórios parciais de autoavaliação dos anos de 2015 e 2016, anos intermediários do 

ciclo avaliativo, contemplando as informações e ações desenvolvidas no referido ano, 

bem como o relatório integral correspondente ao ano de 2017, ano final do ciclo 

avaliativo, que contempla uma análise de um conjunto de indicadores em relação às 

ações desenvolvidas no ciclo avaliativo e apresenta sugestões de melhorias à IES. 

Desta forma, caracteriza-se a autoavaliação institucional interna como um processo 

contínuo de construção do conhecimento da realidade institucional. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional 2015-2017 da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe (UNIARP) contempla um panorama das ações desenvolvidas pela 

Instituição no ciclo avaliativo 2015-2017 com base nos cinco eixos e dez dimensões 

do SINAES, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de 

outubro de 2014:  

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

 Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

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

Graduação  

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

 Eixo 4: Políticas de Gestão  



12 

 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

 Eixo 5: Infraestrutura Física  

 Dimensão 7: Infraestrutura Física  

Para a confecção do referido relatório adotou-se a Matriz das Dimensões e 

Indicadores da Avaliação Institucional, um documento elaborado por um Grupo de 

Trabalho composto por especialistas e técnicos pertencentes às Instituições de Ensino 

Superior do Sistema ACAFE (Associação Catarinense das Fundações Educacionais) 

que tinha por objetivo sistematizar uma metodologia, detalhando procedimentos e 

instrumentos para o desenvolvimento da avaliação institucional, coerentes com as 

diretrizes da CONAES/SESU/MEC. O referido documento define então um conjunto 

de indicadores a serem avaliados em cada uma das dimensões do SINAES, bem 

como estratégias que envolvem análise documental e estatística, entrevistas e 

aplicação de questionários para o levantamento dos dados a serem analisados. 

Para efetivar o processo de autoavaliação institucional, definiu-se então um 

conjunto de ações divididas em seis etapas: preparação, sensibilização, coleta de 

dados, consolidação e análise dos dados, confecção do relatório e socialização dos 

resultados. 

Na etapa de preparação da avaliação foram desenvolvidas ações de 

identificação dos segmentos que participariam da avaliação, revisão e validação dos 

instrumentos de coleta de dados e definição do cronograma da avaliação. 

Com relação à comunidade acadêmica, definiu-se os seguintes segmentos 

para participar da autoavaliação institucional: gestores, professores, estudantes, 

funcionários técnico-administrativos, estudantes egressos e comunidade externa à 

instituição. O segmento dos gestores incluiu a Diretoria Executiva (Presidente, Vice-

Presidente, Diretor Geral Financeiro, Secretário e Diretoria do Colégio de Aplicação), 

a Reitoria (Reitor, Vice-Reitor de Administração e Planejamento, Vice-Reitor 

Acadêmico e Pró-Reitor do Campus de Fraiburgo), os Coordenadores de Área e 

Núcleos (Coordenadoria de Extensão e Cultura, Coordenadoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Lato-Sensu, Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto-Sensu 

e Coordenadoria Pedagógica), e os Coordenadores de Curso de Graduação dos 
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Campus de Caçador e Fraiburgo. Este segmento de gestores compreende um 

universo de 45 cargos para os quais foram enviados os questionários, obtendo-se 27 

questionários respondidos, o que caracteriza um percentual 60,00% de respostas no 

referido segmento. Ainda em relação aos segmentos dos gestores, algumas questões 

foram tabuladas individualmente para os coordenadores de curso. Neste contexto, de 

um total de 32 questionários enviados aos coordenadores de curso, obteve-se 21 

questionários respondidos, o que implica num percentual de 65,62% de respostas dos 

coordenadores de curso.  

Com relação ao segmento dos professores, o universo da pesquisa engloba 

todos os professores de graduação do Campus de Caçador e Fraiburgo vinculados a 

instituição e ativos no período relativo à coleta de dados, compreendendo 318 

professores. Para definir a amostra de professores, dividiu-se a quantidade de 

professores pelo número de cursos da Instituição (318 ÷ 32), chegando-se a uma 

média de 9,9 professores por curso. Então, definiu-se por aplicar o questionário a 5 

professores por curso, totalizando uma amostra de 160 professores. Destes 

questionários encaminhados, obteve-se 82 questionários de resposta, que 

compreende 51,25% de questionários respondidos pelos professores. 

Da mesma forma, com relação ao segmento dos estudantes, o universo da 

pesquisa compreende todos os estudantes graduação e pós-graduação de Caçador 

e Fraiburgo com matrícula ativa no período relativo à coleta de dados. A estratégia 

para definir a amostra para aplicação dos questionários aos estudantes de graduação 

foi a mesma adotada na questão dos professores. Partindo do princípio da existência 

de 32 cursos de graduação na Instituição, cada um, em média com 4 turmas, chegou-

se a quantidade de 128 turmas. Através da divisão do número total de alunos 

matriculados, 2.805, pelo número de turmas (2805 ÷ 128) chega-se a quantidade de 

21,91 alunos por turma. Optou-se então por aplica o questionário a 5 alunos de cada 

turma, totalizando, 640 questionários aplicados. Deste total, 180 questionários foram 

respondidos, compreendendo 28,12% de questionários respondidos. Por outro lado, 

em relação aos estudantes de pós-graduação, no momento da coleta de dados, 

haviam 325 estudantes matriculados. Deste total, 180 cursam disciplinas na 

Instituição, sendo esta a quantidade de questionários que foram encaminhados. Neste 

contexto, foram obtidos 75 questionários respondidos, o que perfaz um total de 

41,67% de questionários respondidos. 
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O segmento dos funcionários técnico-administrativos compreende os 

funcionários técnico-administrativos de Caçador e Fraiburgo, o que caracterizava um 

universo de 116 funcionários para os quais foram aplicados os questionários, obtendo-

se 76 questionários respondidos, o que caracteriza um percentual de 65,52% de 

respostas de funcionários técnico-administrativos. 

No que diz respeito aos alunos egressos optou-se, em função da não existência 

de um banco de dados de egressos da Instituição, pela aplicação dos questionários 

aos alunos egressos da Instituição que estavam cursando pós-graduação na 

Instituição no período da avaliação, totalizando 98 questionários aplicados. 

Por fim, em relação à comunidade externa, definiu-se buscar membros de 

entidades representativas da sociedade: Membros do Poder Executivo, Membros do 

Poder Legislativo, Membros do Poder Judiciário, Membros do Ministério Público, 

Membros das Secretarias de Desenvolvimento Regional, Membros da Associação 

Comercial e Industrial, Membros da Câmara de Dirigentes Lojistas, Membros de 

Clubes de Serviços, Membros das Organizações Não Governamentais, Membros de 

Sindicatos, Membros de Comunidades religiosas, Membros da Imprensa local e 

Membros de Associações Profissionais (Conselhos Regionais). Neste contexto, de um 

total de 51 questionários encaminhados, obteve-se 26 questionários respondidos, o 

que caracteriza um percentual de 50,98% de respostas de membros da comunidade 

externa selecionada. 

Por sua vez, na etapa de sensibilização foi desenvolvido um trabalho junto à 

comunidade acadêmica sobre a importância da autoavaliação institucional. Tal etapa 

envolveu reuniões da CPA com a Reitoria, responsáveis pelos setores técnico-

administrativos e coordenadores de curso, tanto de graduação quanto de pós-

graduação, com o intuito de repassar informações para que, num segundo momento, 

estas informações chegassem aos funcionários técnico-administrativos, através dos 

responsáveis pelos setores técnico-administrativos, e aos professores e estudantes, 

através dos coordenadores dos cursos da Instituição. 

Após, passou-se então, à etapa de coleta de dados. Neste momento, foram 

aplicados questionários aos segmentos da comunidade acadêmica e levantados os 

relatórios de atividades desenvolvidas pelos setores da Instituição, bem como os 

documentos institucionais e ordenamentos jurídicos da Instituição. Deve ser 

destacado neste momento, o caráter anônimo dos questionários: para que o 
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pesquisado tivesse a possibilidade de responder às questões e de opinar livremente, 

decidiu-se por não identificar o entrevistado. Além disso, convém ressaltar também 

que, na medida em que os dados forem sendo sistematizados, pode ser necessário a 

busca de novos documentos ou relatórios de modo a levantar informações faltantes 

para a análise dos indicadores definidos na Matriz das Dimensões e Indicadores da 

Avaliação Institucional. 

Feito o levantamento de dados, passou-se então à etapa de consolidação e 

análise dos dados. Neste momento, procedeu-se a tabulação dos dados dos 

questionários e cruzamentos dos dados constantes nos documentos levantados. Da 

mesma forma, procedeu-se a análise dos dados levantados através de discussões e 

interpretações efetuadas pelos membros da CPA, sempre tomando por base a Matriz 

das Dimensões e Indicadores da Avaliação Institucional. 

Posteriormente, a CPA passou então a produzir o Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2015-2017 com a consolidação dos dados coletados e analisados. Neste 

momento, procura-se contextualizar as ações desenvolvidas pela Instituição durante 

o ciclo avaliativo, indicando suas potencialidades e fragilidades, bem como a 

proposição de ações para o próximo ciclo avaliativo no sentido de melhorar as 

atividades desenvolvias pela Instituição. 

Por fim, realizar-se-á a etapa de socialização dos resultados à comunidade 

acadêmica. As ações de socialização compreendem reuniões com a Reitoria, 

Coordenadores de Curso e de Área e responsáveis pelos setores técnico-

administrativos para a apresentação e discussão dos resultados, de modo que os 

mesmos possam chegar aos funcionários, professores e estudantes. 

 

 

 

 



3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processo de autoavaliação institucional interna, como componente do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), contempla as dez 

dimensões definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, vinculadas aos cinco eixos 

conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014. 

 

3.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Eixo 1, Planejamento e Avaliação Institucional, de acordo com a Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a 

Dimensão 8, Planejamento e Avaliação, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei 

do SINAES). 

 

3.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

A dimensão 8, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende o 

processo de planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional. 

Neste contexto, o processo de autoavaliação institucional iniciou-se na 

UNIARP, no ano de 2010, com a nomeação da primeira Comissão Própria de 

Avaliação e a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional da UNIARP. 

Anteriormente a isto, como unidade da Universidade de Contestado (UnC), o campus 

de Caçador realizava a autoavaliação institucional no contexto da UnC, desde o ano 

de 1993. 

A partir de então, a UNIARP passou pelos ciclos avaliativos de 2009-2011, 

2012-2014, chegando agora ao fim do ciclo 2015-2017. Nestes ciclos avaliativos a 

instituição elabora relatórios parciais nos anos intermediários dos ciclos e relatórios 

completos ao fim de cada ciclo avaliativo. 

No âmbito da UNIARP, a autoavaliação é construída com a participação da 

comunidade acadêmica e tida como um processo sistemático de autoconhecimento 

da Instituição, identificando suas fragilidades e potencialidades como ponto de partida 

para o planejamento de ações que visem a melhoria constante da Instituição. 
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3.1.1.1. Adequação do planejamento geral 

 

O planejamento do processo avaliativo desenvolvido na UNIARP se dá ao início 

de cada ciclo avaliativo. Neste contexto, a Comissão Própria de Avaliação define a 

metodologia e o cronograma das ações avaliativas que serão desenvolvidas no 

referido ciclo. 

De forma geral, o planejamento do processo avaliativo de cada ciclo 

compreende a coleta de dados e análise de documentos visando a confecção de um 

relatório parcial ao final de cada ano intermediário do ciclo e um relatório completo ao 

final do mesmo. O relatório completo do final do ciclo servirá então de base para os 

relatórios parciais dos anos intermediários, relatórios estes que acompanharão a 

implementação das ações sugeridas pela CPA no relatório completo. 

 

3.1.1.1.1. Articulação do plano geral com o contexto socioeconômico no qual a 

Instituição está inserida 

 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe tem um claro comprometimento com 

o contexto socioeconômico da região na qual está inserida. Tal comprometimento 

aparece claramente no Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição e se 

reflete nas suas ações de ensino, pesquisa e extensão. No âmbito da autoavaliação 

institucional, os detalhamentos apresentados no Eixo 2, dimensão 3 do presente 

relatório evidenciam tal preocupação. 

 

3.1.1.1.2. Previsão de ações para a melhoria contínua da Instituição 

 

A partir dos processos avaliativos desencadeados na Instituição, a CPA 

encaminha aos gestores, com base em cada uma das dimensões definidas no Art. 3º 

da Lei nº 10.861/2004, os pontos fortes que devem ser enfatizados, os pontos frágeis 

que requerem melhoria e um conjunto de recomendações com forma de implementar 

melhorias na Instituição. Através da verificação documental das ações desenvolvidas 

na Instituição pode-se verificar que muitas destas recomendações são analisadas, 

revisadas e implementadas, possibilitando um ciclo constante de melhorias na 

Instituição. 
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3.1.1.1.3. Coerência do plano geral com o perfil dos egressos 

 

Uma análise do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, mais 

especificamente em relação à sua missão e objetivos, permite identificar sua 

preocupação com a formação de profissionais críticos e conscientes da sua 

responsabilidade com relação ao desenvolvimento da sociedade, principalmente a 

sociedade regional. Neste contexto, a partir das orientações emanadas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da 

Instituição alinham-se com tais valores na medida em que se preocupam com a 

competência científica e social dos seus estudantes de modo que os mesmos possam 

funcionar como agentes de transformação da sociedade regional. O processo de 

autoavaliação institucional permite concluir acerca da coerência do planejamento 

geral com o perfil do egresso na medida em que os egressos da instituição 

apresentam as características emanadas do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

3.1.1.2. Efetividade do planejamento geral 

 

O planejamento dos processos avaliativos da Instituição se mostrou efetivo na 

medida em que possibilitou que a execução das atividades definidas transcorresse 

dentro do esperado. Isto tem permitido a coleta dos dados necessários às avaliações, 

bem como seus cruzamentos e avaliações no sentido de estabelecer os pontos 

frágeis, pontos fortes e recomendações da CPA para a melhoria contínua da 

Instituição. 

 

3.1.1.2.1. Alcance das metas projetadas 

 

Uma análise dos documentos institucionais permite constatar que as metas 

institucionais definidas do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP para o 

período de 2014 a 2018 foram parcialmente cumpridas, podendo-se citar, dentre elas, 

a implantação do Planejamento Estratégico da Instituição, a implantação dos cursos 

de Mestrado, revitalização do Campus de Fraiburgo, implantação de cursos da 

modalidade de EAD, redução de custos operacionais da Instituição e ampliação da 
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estrutura física. Mais especificamente em relação à autoavaliação institucional, 

verifica-se o atendimento das metas de conscientização dos professores e alunos no 

tocante ao processo de autoavaliação, representado pelo aumento no percentual de 

participação dos mesmos nos processos avaliativos; a intensificação da participação 

da CPA nos colegiados dos cursos; a melhoria dos instrumentos de avaliação, coleta, 

análise e divulgação dos dados; e a utilização dos dados levantados nos processos 

de tomada de decisão. 

 

3.1.1.3. Relação do planejamento geral com o Projeto Político Pedagógico de 

Graduação e os Projetos Político Pedagógicos dos Cursos 

 

O planejamento geral da Instituição compreender a definição de diretrizes que 

visam a garantia da qualidade da educação praticada na instituição com vistas à 

formação integral de profissionais de nível superior comprometidos com o 

desenvolvimento regional sustentável. 

 

3.1.1.3.1. Relação do PPI com o PPC dos cursos de Graduação 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI), capítulo 2 do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UNIARP, descreve, entre outras coisas, os 

princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da 

Instituição, juntamente com as políticas de ensino, pesquisa e extensão que servem 

de base para a confecção dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 

Neste contexto, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação seguem a 

organização didático-pedagógica da Instituição, as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão e os princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas 

acadêmicas da Instituição. 

 

3.1.1.4. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento geral 

 

O processo de planejamento e a implementação de suas ações deve ser 

acompanhado de um processo de avaliação no sentido de verificar se tais ações estão 

sendo implementadas. Neste contexto, os procedimentos de avaliação levantam 
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indicadores de acompanhamento, despertando a consciência dos gestores frente à 

necessidade de reorganização das atividades desenvolvidas. 

 

3.1.1.4.1. Programa de avaliação institucional antes do SINAES 

 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe deflagrou seu processo de 

autoavaliação institucional a partir do no ano de 2010, com a nomeação da primeira 

Comissão Própria de Avaliação e a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 

da UNIARP. 

Anteriormente a isto, a UNIARP fazia parte da Universidade do Contestado, 

como Campus Caçador. Neste contexto, o primeiro projeto de avaliação institucional 

data do ano de 1993, concomitantemente com o lançamento, pelo Ministério da 

Educação e Cultura, do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras - PAIUB. Para consolidar esse processo, foi realizado no dia 27 de agosto 

de 1997, na Universidade do Contestado, Campus Caçador, o I Seminário de 

Avaliação Institucional da UnC. Entre os anos de 1997 e 2003, não foi dado 

prosseguimento ao processo de autoavaliação institucional sendo, os mesmos, 

retomados a partir do final do ano de 2004. A partir de então, os procedimentos de 

autoavaliação seguiram os ciclos avaliativos da Universidade do Contestado, Campus 

caçador, até o ano de 2010, quando o Campus de Caçador deixou de fazer parta da 

Universidade do Contestado, passando a denominar-se Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe. 

 

3.1.1.4.2. Divulgação dos resultados dos relatórios da avaliação interna para a 

comunidade 

 

Os resultados dos processos de autoavaliação da UNIARP são consolidados, 

a cada ciclo avaliativo, nos relatórios de autoavaliação, quer sejam os relatórios 

parciais, quer seja no relatório completo. Tais resultados são então divulgados à 

comunidade acadêmica de várias maneiras: através do site da Instituição, em 

reuniões com gestores da instituição, em reuniões dos colegiados dos cursos e em 

reuniões com os acadêmicos da Instituição. 
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3.1.1.4.3. Ações e mudanças imediatas como resultado do processo de avaliação 

interna 

 

O processo de autoavaliação institucional deve ser considerado como um 

momento valioso para provocar reflexões acerca dos objetivos, ações, estrutura e a 

imagem na Instituição e seu reflexo na sociedade. Neste contexto, identificaram-se 

algumas ações decorrentes dos resultados das avaliações realizadas como, por 

exemplo, a melhoria na estrutura física das salas de aula; aquisição de cadeiras e 

carteiras; melhoria da sala dos professores; melhoria da rede de internet; implantação 

de um programa de capacitação dos professores; entre outras. 

Para identificar a percepção da comunidade acadêmica sobre o processo de 

autoavaliação e as melhorias decorrentes do mesmo, algumas perguntas foram 

direcionadas à comunidade acadêmica, sendo, seus resultados, apresentados na 

Tabela 1e Tabela 2. 

 

Tabela 1: Resultado da pergunta “O processo de avaliação interna da UNIARP 
provocou ações e mudanças imediatas?” 

Opções Gestores Professores 
Funcionário 

Técnico-
Administrativo 

Sim 44,44% 20,83% 10,53% 
Praticamente sim (frequentemente) 55,56% 50,01% 32,89% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 20,83% 31,58% 
Não (nunca) 0,00% 00,00% 11,84% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 8,33% 13,16% 

 

Tabela 2: Resultado da pergunta “O processo de avaliação interna da UNIARP 
provocou ações e mudanças imediatas?” 

Opções 
Estudantes 

Graduação Pós-Graduação 

Sim 14,81% 20,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 48,15% 30,67% 
Praticamente não (raramente) 16,67% 14,67% 
Não (nunca) 5,56% 1,33% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

14,81% 33,33% 
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Com relação aos estudantes, verifica-se, com base nos dados da Tabela ?, que 

para 62,96% dos estudante de graduação e 50,67% dos estudantes de pós-graduação 

o processo de avaliação interna da Instituição provocou ações e mudanças imediatas, 

bem como para 100,00% dos gestores e 70,84% dos professores. Convém ressaltar 

também o índice de 14,81% dos estudantes de graduação e 33,337% dos estudantes 

de pós-graduação que não se consideraram aptos a responder, devendo a Instituição 

se perguntar se estes índices indicam uma falha da mesma no sentido de associar 

mudanças ocorridas com o processo de avaliação. 

 

Além disso, perguntou-se aos gestores da Instituição se utilizam os resultados 

da avaliação institucional para o planejamento das ações da UNIARP e os dados são 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultado da pergunta “Os resultados da avaliação institucional são 
utilizados para planejamento e desenvolvimento das atividades da UNIARP?” 

Opções Gestores 

Sim 66,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 3, pode-se verificar que a totalidade dos 

gestores da Instituição utilizam, em algum grau, os resultados da avaliação 

institucional para o planejamento e desenvolvimento das atividades da UNIARP. 

 

Por fim, perguntou-se também aos gestores se as avaliações institucionais já 

realizadas tem contribuído para minimizar as dificuldades detectadas na Instituição, 

sendo os dados apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultado da pergunta “A avaliação institucional já realizada tem 
contribuído para minimizar dificuldades detectadas na instituição?” 

Opções Gestores 

Sim 88,89% 
Praticamente sim (frequentemente) 11,11% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 
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A análise dos dados da Tabela 4 permite identificar que 100% dos gestores da 

Instituição acreditam que a avaliação institucional tem contribuído para minimizar as 

dificuldades detectadas na Instituição. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 8, é apresentado um quadro 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 1: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 8 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.1.1.1.1. Articulação do plano geral com o 
contexto socioeconômico no qual a Instituição 
está inserida 

X    

3.1.1.1.2. Previsão de ações para a melhoria 
contínua da Instituição 

X    

3.1.1.1.3. Coerência do plano geral com o perfil 
dos egressos 

 X   

3.1.1.2.1. Alcance das metas projetadas  X   

3.1.1.3.1. Relação do PPI com o PPC dos cursos 
de Graduação 

X    

3.1.1.4.1. Programa de avaliação institucional 
antes do SINAES 

X    

3.1.1.4.2. Divulgação dos resultados dos relatórios 
da avaliação interna para a comunidade 

 X   

3.1.1.4.3. Ações e mudanças imediatas como 
resultado do processo de avaliação interna 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de um processo sistematizado de autoavaliação institucional; 

 Consciência dos gestores da Instituição de que o resultado da autoavaliação 

institucional deve orientar as ações institucionais; 

 Uso dos resultados das avaliações para o planejamento das ações a 

instituição; 
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 Existência de previsão de ações para a melhoria contínua da Instituição; 

 Existência do Programa Acadêmico-Administrativo de Ações em Decorrência 

das Autoavaliações e Avaliações Externas que contempla um plano de ações 

em função dos resultados das avaliações. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Divulgação dos resultados das avaliações à comunidade acadêmica; 

 Associação das ações realizadas como resultado dos processos avaliativos. 

 

Recomendações da CPA: 

 Aprimorar o processo de sensibilização da comunidade acadêmica em 

relação aos processos avaliativos da Instituição; 

 Melhorar o grau de informatização dos processos avaliativos; 

 Melhorar os documentos e as formas de acesso da comunidade acadêmica 

aos resultados dos processos avaliativos; 

 Reforçar o uso dos resultados dos processos avaliativos nos processos de 

tomada de decisões; 

 Aprimorar o portal web da Comissão Própria de Avaliação da Instituição. 

 

 

3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

O Eixo 2, Desenvolvimento Institucional, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 1, 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3, Responsabilidade 

Social da Instituição, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

 

3.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ao mesmo tempo que a UNIARP cumpre o que preconiza a legislação 

educacional, está construindo a si mesma. Assim, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional caracteriza-se como o documento que a identifica como Instituição de 
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Ensino Superior no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se 

propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende 

desenvolver. Neste contexto, pode ser visto como um dos documentos mais 

relevantes de uma Instituição, sendo um instrumento efetivo de orientação dos rumos 

a serem seguidos.  

Esta dimensão de avaliação é o ponto de partida para a construção de um 

amplo processo de discussão e reflexão das atividades institucionais, permitindo o 

aprofundamento do conhecimento e compreensão sobre os rumos da Instituição. 

Neste contexto, visam às avaliações das práticas pedagógicas e administrativas da 

instituição, bem como identificar evidências da relação entre as práticas da Instituição 

e sua articulação com o Projeto Pedagógico Institucional.  

Para contemplar as categorias de análise e o grupo de indicadores desta 

dimensão foram utilizadas as metodologias de Análise Documental com base nos 

documentos oficiais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 

(PPC). Além disso, procedeu-se à aplicação de questionários aos segmentos da 

comunidade acadêmica e a verificação. 

 

3.2.1.1. Missão: 

 

“A UNIARP tem como missão proporcionar condições para a elaboração, 

sistematização e socialização do conhecimento filosófico, científico-social e científico-

tecnológico, formando profissionais que contribuam para o desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural local, regional, nacional e internacional, através de 

ações e cursos nas modalidades presenciais e a distância. ” (UNIARP, 2014, p. 32). 

 

3.2.1.1.1. Coerência entre a missão e os objetivos/finalidades institucionais 

 

Confrontando a missão da UNIARP, estabelecida no seu PDI, com os objetivos 

também propostos, detectou-se que existe coerência entre a missão da Instituição, 

comprometida com o desenvolvimento da sociedade nos campos técnico-científico e 

seus objetivos institucionais, mais especificamente seu compromisso com: (i) 
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desenvolvimento e o provimento de cursos de nível superior e pós-graduação; (ii) 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão e cultura; (iii) colaboração com 

instituições na realização de projetos de natureza social, cultural, política e econômica; 

(iv) associação a empreendimentos governamentais, empresariais e filantrópicos, 

participando ativamente no processo de desenvolvimento regional; (v) 

assessoramento e atendimento aos beneficiários da política pública da assistência 

social. 

 

3.2.1.2. Objetivos e Finalidades 

 

O objetivo geral da UNIARP, de acordo com seu PDI, é “formar profissionais, 

através das modalidades presenciais e a distância, com vistas à elaboração, 

sistematização e socialização do conhecimento filosófico, científico-social e científico-

tecnológico, propiciando o desenvolvimento socioeconômico, político e cultural local, 

regional, nacional e internacional” (UNIARP,2014, p. 33). Por sua vez, seus objetivos 

específicos são:  

I. Desenvolver processos educativos, com vistas à melhoria social, nos 

níveis, infantil, básico e superior; 

II. Criar e desenvolver cursos de formação superior vinculados ás atividades 

de pesquisa e extensão, nas modalidades presenciais e a distância; 

III. Propiciar o desenvolvimento da ciência através da formação de 

pesquisadores nos níveis de pós-graduação lato e stricto sensu; 

IV. Viabilizar e promover ações de extensão para a socialização do 

conhecimento científico-tecnológico, possibilitando o desenvolvimento 

socioeconômico e político-cultural, bem como, a preservação do patrimônio 

cultural; 

V. Criar cursos tecnológicos com vistas à formação de profissionais 

socialmente comprometidos e qualificados para o mundo do trabalho; 

VI. Articular ações, junto aos órgãos públicos e privados, que promovam o 

desenvolvimento regional; 

VII. Desenvolver a iniciação científica como princípio norteador do processo de 

difusão das ciências e do conhecimento; 

VIII. Incentivar e fomentar a qualificação docente; 
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IX. Desenvolver programas de assistência aos estudantes; 

X. Desenvolver em todos os programas e cursos a consciência sobre a 

importância da sustentabilidade; (UNIARP, 2014, p. 34).  

 

3.2.1.2.1. Clareza na definição dos objetivos institucionais 

 

A análise do PDI demonstra que os objetivos institucionais, apontados no item 

anterior, são claros e apontam para sua viabilidade e operacionalização. 

 

3.2.1.2.2. Tradução dos objetivos institucionais em ações na realidade institucional 

 

Para traduzir os objetivos institucionais da UNIARP, especificados no seu PDI, 

em ações práticas constata-se que: (i) para fins da promoção e desenvolvimento de 

cursos de nível superior a instituição efetiva ações oferecendo 27 cursos de 

graduação nas áreas de ciências sociais aplicadas, engenharias, educação e saúde, 

e 19 cursos de pós-graduação, de acordo com as necessidades de desenvolvimento 

regional, identificadas pela instituição; (ii) com relação às atividades de pesquisa 

desenvolve projetos de pesquisa através dos programas de incentivo de pesquisa 

docente/discente (Fundo de Apoio à Pesquisa - FAP, Artigo 170 e Trabalhos de 

Conclusão de Curso) e através de programas de parceria com instituições públicas e 

privadas; (iii) com relação às atividades de extensão e cultura, incentiva estas 

atividades através de programas como o PAEC (Programa de Apoio à Extensão e 

Cultura), consultoria e assessoria na execução de projetos de natureza social, cultural 

política e econômica à outras instituições; (iv) em relação aos cursos de educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e pós-médio, técnicos, científicos e 

profissionalizantes, a Instituição mantém um Colégio de Aplicação viabilizando o 

acesso a estes níveis educacionais aos jovens da comunidade local e regional; (v) 

com relação à preservação do patrimônio cultural e a manutenção das artes a 

Instituição mantém um Teatro e um Centro Multiuso, utilizados para manifestações 

artístico-culturais, seminários e eventos de alcance local, regional e estadual; (vi) com 

relação ao aperfeiçoamento técnico-profissional dos recursos humanos da Instituição 

e dos poderes públicos e iniciativa privada, a Instituição possibilita cursos de 

capacitação periódicos, visando melhor capacitar os recursos humanos; (vii) com 
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relação ao processo de desenvolvimento regional, contribui com o estabelecimento 

de parcerias com Prefeituras e Secretarias de Desenvolvimento Regional, entidades 

governamentais e não-governamentais para efetivar o desenvolvimento da 

comunidade a integração regional; e por fim (viii) está voltada para a prestação e 

atendimento de ações de assistência social, desenvolvendo projetos sociais nas 

periferias e atendimento à comunidade na área da saúde e do direito. 

 

3.2.1.3. Diretrizes Institucionais 

 

3.2.1.3.1. Sintonia das diretrizes institucionais com o PDI e PPI da Instituição 

 

Com base na análise das ações desenvolvidas pela e nos documentos 

levantados pela CPA pode-se verificar que as diretrizes institucionais partem do que 

foi estabelecido no PDI e PPI da Instituição. 

 

3.2.1.4. Compromissos da Instituição 

 

3.2.1.4.1. Efetivação da expansão descrita no PDI coerente com a realidade 

institucional 

 

A UNIARP estabeleceu ações que reafirmam o seu compromisso para atingir 

as diretrizes institucionais estabelecidas em seu PDI. Nesses oito anos de existência 

enquanto universidade, ações foram implementadas ainda que não atingindo a sua 

plenitude, considerando o proposto no PDI. São algumas ações concretizadas: (I) 

implementação e institucionalização dos projetos pedagógicos dos cursos; (II) 

reuniões periódicas com coordenadores de curso/de área e CPA; (III) ampliação da 

infraestrutura; (IV) renovação de equipamentos; (V) aquisição de ferramentas 

gerenciais; (VI) centralização dos processos de compras; (VII) criação de 

coordenações de laboratórios de acordo com as áreas específicas; (VII) melhorias no 

programa de gestão acadêmica; (IX) estabelecimento de convênio com outras 

instituições e (X) criação de novos cursos na área de graduação e pós-graduação. Da 

mesma forma, ressente-se ainda de: (I) mais rapidez na ampliação do acervo da 

biblioteca que responda às necessidades dos cursos; (II) elaboração e implementação 
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de um plano de informação docente; (III) criação de um mecanismo que acompanhe 

a implementação do PDI e PPI; (IV) efetivação de uma área de planejamento 

institucional e (V) implementação do plano de carreira, cargos e salários. 

 

3.2.1.4.2. Articulação dos fundamentos descritos no PDI e PPI com as práticas 

institucionais 

 

Com base nas práticas institucionais verificadas através dos relatórios de 

atividades desenvolvidas, verifica-se as mesmas estão de acordo, pelo menos em 

grande parte, com os fundamentos descritos nos documentos institucionais. 

 

3.2.1.4.3. Participação efetiva dos dirigentes da instituição (mantida) na construção, 

implementação e revisão periódica do PDI 

 

Para avaliar a participação dos dirigentes da instituição na construção, 

implementação e revisão periódica do PDI perguntou-se aos seus gestores se eles 

participaram na construção, implementação e revisão periódica do PDI da UNIARP e 

as respostas apresentadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Resultado da pergunta “Há participação efetiva dos dirigentes da instituição 
na construção, implementação e revisão periódica do PDI?” 

Opções Gestores 

Sim 44,45% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 
Praticamente não (raramente) 11,11% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

11,11% 

 

Uma análise da Tabela 5 permite concluir que 77,78% dos gestores, categoria 

que envolve os membros da Diretoria Executiva, Reitoria e Coordenadores de Curso, 

tiveram alguma participação na construção, implementação e revisão do PDI. Do total 

de gestores entrevistados, verifica-se que quase metade deles, 44,45%, tiveram 

participação mais efetiva na construção, implementação e revisão do PDI. Por outro 

lado, verifica-se que 11,11% dos gestores não se consideraram aptos a responder ou 

desconhecem o assunto. 
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3.2.1.5. Políticas Institucionais no PPI 

 

3.2.1.5.1. Sintonia entre as políticas definidas no PPI e os programas e projetos em 

desenvolvimento pela IES 

 

O PPI da UNIARP, constante no PDI 2014-2018, referencia as políticas da 

Instituição definidas, em traços gerais, no Regulamento Geral da Instituição. Uma 

análise dos programas e projetos em desenvolvimento da IES permite concluir que 

estes contemplam o estabelecido. 

 

3.2.1.6. Perfil do Ingressante 

 

3.2.1.6.1. Identificação do perfil dos ingressantes pelos gestores e professores 

 

A Comissão Própria de Avaliação da UNIARP (CPA) vem realizando estudos 

sobre o perfil do estudante ingressante da Instituição. No período de 2011 a 2017 

foram realizados levantamentos anuais mapeando as condições socioeconômicas e 

educacionais dos estudantes que frequentam a UNIARP. Este estudo é realizado 

levantando dados gerais, por curso e por cidade de origem dos estudantes, sendo, os 

resultados, divulgados em todas as instâncias da UNIARP.  

Para verificar o conhecimento do perfil do estudante ingressante da UNIARP 

perguntou-se aos gestores e professores da Instituição se conhecem o perfil 

socioeconômico dos estudantes da UNIARP, sendo as respostas apresentadas na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultado da pergunta “Você conhece o perfil socioeconômico dos 
estudantes da UNIARP?” 

Opções Gestores Professores 

Sim 55,56% 79,17% 
Praticamente sim (frequentemente) 44,44% 20,83% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 
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A comprovação de que o trabalho de identificação e divulgação do perfil 

socioeconômico do estudante da UNIARP, desenvolvido anualmente pela CPA, está 

sendo efetivo se reflete no nível de conhecimento dos gestores em relação ao 

conhecimento deste perfil: 100% dos gestores e dos professores da Instituição dizem 

conhecer o perfil do estudante da Instituição. 

 

3.2.1.7. Perfil do Egresso 

 

3.2.1.7.1. Existência de uma base de dados de informações atualizadas sobre os 

egressos 

 

De acordo com documentos levantados pela CPA constatou-se que a 

instituição não possui um processo sistemático e institucionalizado ou um banco de 

dados com informações atualizadas para o acompanhamento dos estudantes 

egressos da Instituição. Da mesma forma, pode-se concluir que aqueles alunos 

egressos da instituição continuam cadastrados no sistema de gestão acadêmica da 

instituição, podendo, os mesmos, serem contatados, quando necessário, pela 

instituição, como: oferta de atividades de extensão, cursos de pós-graduação ou 

outras atividades que a instituição considerar de interesse aos egressos. Entretanto, 

não se verifica a atualização dos dados desses alunos, dificultando, assim, esse 

contato. 

 

3.2.1.7.2. Relacionamento contínuo entre Instituição e egressos 

 

Verificou-se, no portal web da Instituição, uma iniciativa denominada de Portal 

do Egresso que foi estruturado para assegurar um canal permanente de comunicação 

com seus ex-alunos, possibilitando ao acadêmico que cursou sua graduação na 

UNIARP ter um contato permanente com as atividades acadêmicas por ela 

desenvolvidas, oportunizando trocas de experiências e futuras participações nas 

ações desenvolvidas pela instituição. Entretanto, tal iniciativa se mostra, até o 

momento, incipiente, registrando somente depoimentos de alunos egressos da 

Instituição. 
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3.2.1.7.3. Retorno do egresso da graduação para cursos de pós-graduação 

 

Para verificar o retorno dos alunos egressos da UNIARP para cursos de pós-

graduação ofertados pela Instituição, buscou-se dados junto ao setor de Tecnologia 

da Informação da Instituição, sendo os mesmos apresentados na Tabela 7 e Tabela 

8. 

 

Tabela 7: Percentual de egressos da UNIARP em cursos de pós-graduação lato-
sensu ofertados pela Instituição no ano de 2017 

Curso de pós-graduação lato-sensu 
Alunos 

Matriculados 

Alunos 
Egressos da 

UNIARP 

Percentual 
de Egressos 
da UNIARP 

Educação com foco em Escola, Violência 
e Direitos Humanos 

25 11 44,00% 

Engenharia de Segurança do Trabalho 24 19 79,17% 

Formação Pedagógica para a Docência 
no Ensino Superior 

103 38 36,89% 

MBA em Administração Financeira e 
Gestão Empresarial 

28 16 57,14% 

MBA em Gestão de Pessoas e Business 
(Fraiburgo) 

22 14 63,64% 

MBA em Lean Manufacturing 22 8 36,36% 

Séries Iniciais e Educação Infantil com 
ênfase em Jogos e Brincadeiras 
Pedagógicas  

25 18 72,00% 

Total 249 124 49,80% 
Fonte: Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 7 pode-se verificar que 49,80% dos estudantes 

matriculados em cursos de pós-graduação lato-sensu ofertados pela UNIARP no ano 

de 2017 são egressos da própria Instituição. 

 

Tabela 8: Percentual de egressos da UNIARP em cursos de pós-graduação stricto-
sensu ofertados pela Instituição no ano de 2017 

Curso de pós-graduação stricto-sensu 
Alunos 

Matriculados 

Alunos 
Egressos da 

UNIARP 

Percentual 
de Egressos 
da UNIARP 

Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade  

93 18 19,35% 

Mestrado Profissional em Educação 
Básica  

35 6 17,14% 

Total 128 24 18,75% 
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Fonte: Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 

 

Da mesma forma, analisando-se os dados da Tabela 8 pode-se verificar que 

18,75% dos estudantes matriculados em cursos de pós-graduação stricto-sensu 

ofertados pela UNIARP no ano de 2017 são egressos da própria Instituição. 

 

3.2.1.8. Apropriação do PDI e PPI pela comunidade acadêmica 

 

3.2.1.8.1. Grau de conhecimento e apropriação do PDI e PPI pela comunidade 

acadêmica 

 

Para avaliar o grau de conhecimento e apropriação do PDI e PPI pela 

comunidade acadêmica da UNIARP, foram elaboradas duas questões, perguntando 

à comunidade acadêmica se conhecem a missão da UNIARP, sendo as respostas 

apresentadas da Tabela 9 e Tabela 10. 

 

Tabela 9: Resultado da pergunta “Você conhece a missão da UNIARP?” 

Opções Gestores 
Estudantes 

Graduação Pós Egressos 

Sim 88,89% 46,30% 22,67% 25,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 11,11% 27,78% 20,00% 5,00% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 13,89% 24,00% 50,00% 
Não (nunca) 0,00% 6,47% 22,67% 20,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 5,56% 10,66% 0,00% 

 

Tabela 10: Resultado da pergunta “Você conhece a missão da UNIARP?” 

Opções 
Funcionário Técnico 

Administrativo 
Professores 

Comunidade 
Externa 

Sim 67,10% 70,83% 27,54% 
Praticamente sim 
(frequentemente) 

25,00% 20,84% 36,18% 

Praticamente não (raramente) 6,58% 8,33% 18,72% 
Não (nunca) 1,32% 0,00% 8,29% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 9,27% 

 

Com base nos dados da Tabela 9 e Tabela 10 pode-se verificar um alto grau 

de conhecimento da missão da UNIARP pelos gestores (100,00%), estudantes de 
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graduação (74,08%), funcionários técnico-administrativos (92,10%), professores 

(91,67%) e membros da comunidade externa (63,72%). Um nível menor de 

conhecimento da missão da Instituição verifica-se entre os estudantes de pós-

graduação (42,67%) e egressos da Instituição (30,00%). 

 

Além disso, perguntou-se também à comunidade acadêmica da UNIARP se 

conhecem os objetivos e os princípios institucionais da Instituição, sendo as respostas 

apresentadas na Tabela 11 e Tabela 12. 

 

Tabela 11: Resultado da pergunta “Você conhece os objetivos e os princípios 
institucionais da UNIARP?” 

Opções Gestores 
Estudantes 

Graduação Pós Egressos 

Sim 77,78% 24,07% 16,00% 20,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 22,22% 37,04% 32,00% 10,00% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 31,48% 32,00% 50,00% 
Não (nunca) 0,00% 4,63% 18,67% 20,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 2,78% 1,33% 0,00% 

 

Tabela 12: Resultado da pergunta “Você conhece os objetivos e os princípios 
institucionais da UNIARP?”   

Opções Professores 
Funcionário Técnico 

Administrativo 

Sim 50,00% 53,94% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 31,58% 
Praticamente não (raramente) 16,67% 13,16% 
Não (nunca) 8,33% 1,32% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

0,00% 0,00% 

 

Os dados da Tabela 11 e Tabela 12 mostram um nível maior de conhecimento 

dos objetivos institucionais da UNIARP pelos gestores (100,00%), professores 

(75,00%), funcionários técnico-administrativos (85,52%) e estudantes de graduação 

(61,11%). Por outro lado, verifica-se que 48,00% dos estudantes de pós-graduação e 

40,00% dos egressos também dizem conhecer os objetivos e princípios institucionais 

da Instituição. 
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Da mesma forma, perguntou-se aos coordenadores de curso e professores da 

Instituição se tiveram participação na implementação do PPI da Instituição e os 

resultados são apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Resultado da pergunta “Você teve participação na implementação do PPI 
da UNIARP?” 

Opções 
Coordenadores de 

Curso 
Professores 

Sim 0,00% 12,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 17,65% 25,00% 
Praticamente não (raramente) 11,76% 12,50% 
Não (nunca) 64,71% 37,50% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

5,88% 12,50% 

 

Com base nos dados da Tabela 13 pode-se verificar que 76,47% dos 

coordenadores de curso disseram não ter participado efetivamente na implementação 

do PPI da Instituição. Com relação aos professores, 50,00% dizem não ter 

participação na implementação do PPI da Instituição. 

 

3.2.1.9. Projetos, Programas e Regulamentos em desenvolvimento 

 

3.2.1.9.1. Coerência entre programas/projetos em desenvolvimento e as metas 

traçadas no PDI 

 

Uma análise dos programas e projetos desenvolvidos pela Instituição, com 

base nos relatórios de atividades desenvolvidas, permite verificar que os mesmos 

estão de acordo, pelo menos em grande parte, com as metas traçadas no PDI. 

 

 

 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 1, é apresentado o Quadro 2 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 
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Quadro 2: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 1 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.2.1.1.1. Coerência entre a missão e os 
objetivos/finalidades institucionais 

X    

3.2.1.2.1. Clareza na definição dos objetivos 
institucionais 

X    

3.2.1.2.2. Tradução dos objetivos institucionais em 
ações na realidade institucional 

 X   

3.2.1.3.1. Sintonia das diretrizes institucionais com 
o PDI e PPI da Instituição 

 X   

3.2.1.4.1. Efetivação da expansão descrita no PDI 
coerente com a realidade institucional 

 X   

3.2.1.4.2. Articulação dos fundamentos descritos 
no PDI e PPI com as práticas institucionais 

 X   

3.2.1.4.3. Participação efetiva dos dirigentes da 
instituição (mantida) na construção, 
implementação e revisão periódica do PDI 

 X   

3.2.1.5.1. Sintonia entre as políticas definidas no 
PPI e os programas e projetos em 
desenvolvimento pela IES 

 X   

3.2.1.6.1. Identificação do perfil dos ingressantes 
pelos gestores e professores 

X    

3.2.1.7.1. Existência de uma base de dados de 
informações atualizadas sobre os egressos 

  X  

3.2.1.7.2. Relacionamento contínuo entre 
Instituição e egressos 

  X  

3.2.1.7.3. Retorno do egresso da graduação para 
cursos de pós-graduação 

 X   

3.2.1.8.1. Grau de conhecimento e apropriação do 
PDI e PPI pela comunidade acadêmica 

 X   

3.2.1.9.1. Coerência entre programas/projetos em 
desenvolvimento e as metas traçadas no PDI 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Conhecimento dos gestores sobre missão e objetivos institucionais da 

UNIARP; 

 Retorno dos egressos da Instituição para cursos de pós-graduação; 

 Existência de um procedimento sistemático de identificação do perfil do 

estudante ingressante da Instituição. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Inexistência de um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP; 

 Inexistência de um processo sistemático de acompanhamento das metas 

definidas no PDI; 

 Pouca participação dos coordenadores de curso na definição e implantação 

do PPI. 

 

Recomendações da CPA: 

 Melhorar o processo de organização e acesso dos documentos oficiais da 

instituição, quer seja em modo físico, quer seja em modo virtual; 

 Definir e implementar um processo sistemático de revisão e 

acompanhamento das metas definidas no PDI; 

 Implementar um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP; 

 Envolver os coordenadores de curso e professores da Instituição nos 

processos de definição e revisão do PDI e PPI. 

 

 

 

 

3.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

A dimensão 3, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende a 

responsabilidade social da instituição. 

 

3.2.2.1. Política de integração da IES com o setor público, mercado de trabalho e 

instituições culturais e educativas de todos os níveis 

 

O presente indicador analisa a integração da Instituição com o setor público, 

mercado de trabalho e instituições culturais e educativas. 
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3.2.2.1.1. Existência de programas e projetos de extensão para o desenvolvimento 

social da comunidade 

 

Os programas de extensão da instituição, definidos no Plano de 

Desenvolvimento de Extensão da UNIARP pressupõe o envolvimento dos professores 

instituição na sua operacionalização. Tal envolvimento passa pela figura do professor 

orientador nos projetos do PAEC e nas bolsas de extensão do Artigo 170; de professor 

nas disciplinas ministradas no programa UAMI e na figura de supervisão dos 

estudantes que ministram os cursos do programa de inclusão digital, entre outros. 

Com base nos dados do Relatório de Atividades da Coordenadoria de Extensão, 

Cultura e Relações Comunitárias, somente no ano de 2017 foram realizadas 51 

atividades de extensão, com uma carga horária total de 868 horas de atividades e que 

atenderam 14.389 participantes. 

A UNIARP divulga suas ações na área de extensão e cultura através de seu 

portal online, jornais e revistas de alcance regional, bem como em programas na web 

rádio da instituição e em estações de rádio locais. Além disso, o programa UNIARP 

nas escolas leva conhecimento aos futuros alunos da instituição sobre as áreas de 

atuação dos diferentes cursos ofertados. Essas ações se dão através de acadêmicos 

voluntários e de professores e coordenadores de curso. O conjunto de canais de 

divulgação informa e possibilita o acesso da sociedade às ações desenvolvidas, 

revelando a importância social dos trabalhos desenvolvidos através dos cursos de 

graduação. 

Neste contexto, verifica-se que a instituição tem atendido a comunidade local e 

regional, com a participação de seus professores e alunos, principalmente através da 

Clínica Escola de Fisioterapia, Núcleo de Psicologia, Universidade Aberta da Maior 

Idade, Núcleo de Práticas Jurídicas, Programa Amigos do Handebol, participação nos 

programas de Ação Social desenvolvidos por prefeituras e entidades locais, Bolsas 

de Assistência Social a alunos carentes e Programa de Atendimento a Pessoas com 

Deficiência, entre outras iniciativas. 

 

3.2.2.1.2. Existência de programas e projetos de pesquisa para o desenvolvimento 

social da comunidade 
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Verificam-se ações para motivar professores e estudantes a participarem dos 

projetos de pesquisa. A UNIARP está implementando programas específicos de 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento social da Comunidade, esta política pode 

ser observada pela iniciativa da criação do Curso de Mestrado Interdisciplinar em 

Desenvolvimento e Sociedade e Mestrado Profissional em Educação. 

Os projetos de pesquisa são desenvolvidos através de estudantes e de 

professores, com financiamentos provenientes do Art. 170 e 171, da Constituição 

Estadual, FAP e através de pesquisas monográficas da graduação e pós-graduação, 

das pesquisas dos editais contemplados pela FAPESC e outros convênios. 

 

3.2.2.1.3. Existência de programas e projetos de ensino para o desenvolvimento social 

da comunidade 

 

A UNIARP consolidou atendimentos à comunidade regional através dos 

Núcleos dos Cursos de graduação que, ao mesmo tempo em que possibilitam o 

exercício da prática dos estudantes de graduação, oferecem atendimento à população 

local. Vários núcleos estão em atividade: Psicologia, Práticas Jurídicas, Escritório 

Modelo (em que atuam os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura 

e Urbanismo e Engenharia Civil), Estética e Fisioterapia, que atendem continuamente 

à comunidade. 

Foram realizados, pela UNIARP, cursos de formação continuada aos 

professores das redes públicas de educação básica; organizaram-se congressos, 

seminários, palestras vinculadas aos diversos cursos de graduação e em parceria com 

o governo do Estado, foram ofertados cursos focados no desenvolvimento regional 

para os estudantes da instituição.  

 

3.2.2.1.4. Existência de convênios com instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento social 

 

A UNIARP mantém convênios com Instituições públicas e privadas, a saber: 

SESI, FAPESC, Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania, IEL, SESC, Fundação 

Municipal de Cultura de Caçador, Câmara de vereadores, Ministério Público, Poder 
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Judiciário Regional do Trabalho, Secretaria de Estado e Segurança Pública, SDR e 

Epagri. 

 

 

3.2.2.1.5. Coerência entre os objetivos dos projetos e programas sociais e a missão e 

finalidades da IES 

 

A UNIARP ao desenvolver suas atividades através dos projetos e programas 

sociais tem coerência com sua missão e finalidade para o desenvolvimento social. 

Constata se que estes têm causado impacto de efetividade na população atendida. 

 

3.2.2.1.6. Grau de conhecimento da comunidade das ações da IES voltadas para o 

desenvolvimento social 

 

Para verificar o grau de conhecimento das ações da UNIARP voltadas ao 

desenvolvimento social, perguntou-se aos membros da comunidade externa sobre o 

grau de conhecimento de tais ações e os resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultado da pergunta “Você conhece as ações da UNIARP voltadas ao 
desenvolvimento social?” 

Opções Comunidade Externa 

Sim 34,62% 
Praticamente sim (frequentemente) 42,31% 
Praticamente não (raramente) 11,54% 
Não (nunca) 7,69% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

3,84% 

 

Com base nos dados da Tabela 14, pode-se verificar que 76,93% dos membros 

da comunidade externa entrevistados conhecem as ações da UNIARP voltadas ao 

desenvolvimento social da comunidade local e regional. 

 

3.2.2.1.7. Oferta de cursos para o atendimento as necessidades sociais e 

desenvolvimento regional 
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Para identificar se os cursos oferecidos pela UNIARP vão ao encontro das 

necessidades social e contribuem para o desenvolvimento regional, perguntou-se aos 

membros da comunidade externa sobre tal tema, sendo os resultados apresentados 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Resultado da pergunta “Os cursos oferecidos pela UNIARP vão ao 
encontro das necessidades sociais e contribuem para o desenvolvimento regional?” 

Opções Comunidade Externa 

Sim 34,62% 
Praticamente sim (frequentemente) 57,68% 
Praticamente não (raramente) 3,85% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

3,85% 

 

Os dados da Tabela 15 mostram que, para 92,30% dos membros da 

comunidade externa entrevistados, os cursos oferecidos pela UNIARP vão de 

encontro das necessidades sociais e contribuem para o desenvolvimento regional. 

 

3.2.2.1.8. Impacto das atividades da IES nos ambientes interno e externo 

 

Para verificar o impacto das atividades da Instituição no ambiente onde a 

mesma está inserida, perguntou-se aos egressos da Instituição se o curso que 

concluiu na UNIARP contribuiu para a melhoria do seu nível socioeconômico, sendo 

os dados apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Resultado da pergunta “O curso que você concluiu na UNIARP, contribuiu 
para melhoria do seu nível socioeconômico?” 

Opções Estudante Egresso 

Sim 75,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 15,00% 
Praticamente não (raramente) 5,00% 
Não (nunca) 5,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A análise dos dados da Tabela 16 permite concluir que 90,00% dos egressos 

da UNIARP afirmar que o curso que fizeram na Instituição contribuiu para a melhoria 
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do seu nível socioeconômico, permitindo concluir a importância da UNIARP e seu 

impacto na vida dos egressos. 

 

Além disso, resolveu-se perguntar aos estudantes egressos sobre a sua 

satisfação em relação à UNIARP e os resultados apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Resultado da pergunta “Você recomendaria a UNIARP para alguém do 
seu relacionamento?” 

Opções Estudante Egresso 

Sim 45,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 35,00% 
Praticamente não (raramente) 15,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 5,00% 

 

Com base na Tabela 17, verifica-se que 80,00% dos estudantes egressos da 

UNIARP a recomendariam para alguém do seu relacionamento, indicando um alto 

nível de satisfação com a Instituição. 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos membros da comunidade externa à 

universidade se a UNIARP está cumprindo seu papel, funcionando como um agente 

de transformação da realidade local e regional e os dados são apresentados na Tabela 

18. 

 

Tabela 18: Resultado da pergunta “A UNIARP está sendo um agente transformador 
da realidade local e regional?” 

Opções Comunidade Externa 

Sim 42,31% 
Praticamente sim (frequentemente) 42,31% 
Praticamente não (raramente) 11,53% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

3,85% 

 

Com base nos dados da Tabela 18 verifica-se que, para 84,62% dos membros 

da comunidade externa que participaram da pesquisa, a UNIARP está cumprindo seu 

papel, quer seja, funcionar como um agente transformador da realidade local e 

regional. 
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3.2.2.2. Política Institucional de Inclusão Social 

 

Identificam-se na UNIARP ações relacionadas à inclusão social em projetos de 

acadêmicos contemplados com bolsa do Programa de Apoio a Extensão e Cultura 

(PAEC) e Projetos de Assistência Social. 

 

3.2.2.2.1. Mecanismos de acesso e permanência de alunos portadores de 

necessidades especiais 

 

A UNIARP busca, através de alguns mecanismos, garantir aos alunos 

portadores de necessidades especiais sua vivência no ambiente interno da IES. Além 

disso, a Instituição tem aprimorado, de forma constante, o espaço físico e o 

atendimento às pessoas com necessidades especiais, disponibilizando rampas de 

acesso, banheiros com instalações adequadas e um elevador, no bloco da Reitoria. 

O campus dispõe de intérpretes para língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, há 

acesso em braile, com tradutores.  

 

3.2.2.2.2. Mecanismos de acesso e permanência de docentes portadores de 

necessidades especiais 

 

Quanto a Instituição demonstra preocupação com as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, o faz de maneira geral, buscado atender aos estudantes, 

professores, funcionários técnico-administrativo e todos que fazem uso das suas 

instalações. Com relação aos docentes propriamente ditos, a instituição possui em 

seu quadro, dois professores portadores de deficiência. 

 

3.2.2.2.3. Mecanismos de acesso e permanência de funcionários portadores de 

necessidades especiais 

 

Como dito anteriormente, a preocupação da Instituição com as pessoas 

portadoras de necessidades especiais se dá de maneira geral, atendendo a toda e 

qualquer pessoa que se utiliza das suas instalações. Em se falando do corpo de 
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funcionários técnico-administrativos, a instituição possui em seu quadro de seis 

funcionários técnico-administrativos portadores de deficiência. 

 

3.2.2.3. Política de Desenvolvimento econômico-social 

 

A UNIARP, por meio de seu Plano de Desenvolvimento Institucional, sela seu 

compromisso com o desenvolvimento da sociedade, através de sua missão, valores 

e objetivos. Tais anseios são concretizados através da criação de cursos de 

graduação, pós-graduação, programas de extensão, projetos sociais e seminários 

voltados à comunidade local e regional, conforme descritos no Relatório de Atividades 

da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias. 

 

3.2.2.3.1. Concessão de bolsas 

 

A UNIARP está localizada numa região em que muitos alunos vêm de cidades 

com índices de desenvolvimento humano baixo. Para amenizar a situação dos alunos 

e favorecer o ingresso na Universidade, são concedidas bolsas de estudo e pesquisa, 

tanto com fundos próprios da Instituição, como com fundos de outras instituições e do 

governo do estado. 

Para verificar o conhecimento dos estudantes de graduação sobre os 

programas de bolsas de estudo disponibilizados pela Instituição, perguntou-se sobre 

tal tema, sendo as respostas apresentadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultado da pergunta “Você conhece os programas de bolsas de estudos, 
disponibilizados aos estudantes da UNIARP?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 72,22% 
Praticamente sim (frequentemente) 12,96% 
Praticamente não (raramente) 5,56% 
Não (nunca) 3,70% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

5,56% 

 

Uma análise dos dados da Tabela 19 mostra que 85,18% dos estudantes de 

graduação conhecem os programas de bolsas de estudo disponibilizados pela 

UNIARP. Isto vem de comprovar a importância do processo de divulgação dos 
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programas de bolsas de estudo disponibilizados pela UNIARP que é feito tanto nas 

visitas às escolas, quando da divulgação dos cursos, quanto nas atividades realizadas 

com os alunos da Instituição. 

 

Da mesma forma, preguntou-se aos estudantes de graduação se as políticas 

de concessão de bolsas atendem às necessidades dos estudantes e os resultados 

são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Resultado da pergunta “As políticas de concessão de bolsas atendem às 
necessidades dos acadêmicos?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 43,52% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 
Praticamente não (raramente) 15,74% 
Não (nunca) 11,11% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

4,63% 

 

Os dados da Tabela 20 mostram que para 68,52% dos estudantes de 

graduação da Instituição as políticas de concessão de bolsas atendem às 

necessidades dos estudantes. 

 

 

3.2.2.3.2. Existência de fontes de financiamento estudantil 

 

A UNIARP oferece, como fonte de financiamento estudantil, o Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), do Governo Federal, além de convênios com 

empresas públicas e privadas. Com base no Relatório Anual de Atividades da 

Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, verifica-se que no ano 

de 2017, 550 alunos da UNIARP possuíam financiamento estudantil junto ao FIES. 

Para verificar sobre o conhecimento dos programas de financiamento estudantil 

pelos estudantes de graduação, perguntou-se sobre tal conhecimento, sendo as 

respostas apresentadas na Tabela 21. 
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Tabela 21: Resultado da pergunta “Você conhece os programas de financiamento 
estudantil?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 56,48% 
Praticamente sim (frequentemente) 27,78% 
Praticamente não (raramente) 6,48% 
Não (nunca) 6,48% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 2,78% 

 

Conforme os dados da Tabela 21 pode-se verificar que 84,26% dos estudantes 

de graduação da UNIARP conhecem os programas de financiamento estudantil 

disponibilizados na Instituição. 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos estudantes de graduação se as fontes de 

financiamento estudantil disponibilizadas pela UNIARP atendem às necessidades dos 

estudantes, sendo os resultados apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Resultado da pergunta “As fontes de financiamento estudantil atendem às 
necessidades dos acadêmicos?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 27,78% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,96% 
Praticamente não (raramente) 12,04% 
Não (nunca) 8,33% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 13,89% 

 

Os dados da Tabela 22 mostram que para 65,74% dos estudantes de 

graduação da Instituição as fontes de financiamento estudantil atendem às 

necessidades dos estudantes. 

 

3.2.2.4. Política de defesa do meio ambiente e memória cultural 

 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional a UNIARP demonstra 

preocupação com a defesa do meio ambiente e a memória cultura da região na qual 

está inserida. Entretanto, Entretanto, não se verificam nos documentos institucionais, 

a definição de políticas de defesa do meio ambiente e memória cultura. 
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3.2.2.4.1. Desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental 

 

Nos eixos de extensão definidos pela UNIARP e que servem de guia para o 

desenvolvimento das atividades da extensão, verifica-se a existência de um eixo 

denominado Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente, que engloba 

atividades ligadas a educação ambiental. 

Com base no Relatório Anual Coordenadoria de Extensão e Cultura e Relações 

Comunitárias da UNIARP, verifica-se que, ligados a este eixo, foram desenvolvidas 

duas atividades de extensão no ano de 2017 (Workshop Transforme Resíduos 

Industriais em Oportunidade de Negócios e Workshop Produção Agroecológica) e oito 

projetos financiados pelo Programa de Apoio a Extensão e Cultura (Monitoramento de 

doenças e pragas das abelhas de Caçador e região; O meio ambiente e a saúde; 

Conscientização de colaboradores de estabelecimento comercial sobre utilização e 

armazenagem do Óleo de cozinha usado; Cadastro de rede municipal da coleta de 

esgoto – Bairro Martelo Região 1; Avaliação e monitoramento das proteções de 

nascentes implantadas em propriedades rurais do município de Caçador – SC; 

Cadastro de rede municipal de coleta de esgoto – Bairro Martelo região 2; 

Monitoramento de doenças e pragas das abelhas de Caçador e região; e Horta na 

escola: práticas sustentáveis de permacultura). O campus possui também o curso de 

Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura) que realizam 

atividades de educação ambiental. 

 

3.2.2.4.2. Desenvolvimento de projetos e ações de preservação da memória e 

patrimônio cultural da região 

 

A UNIARP desenvolveu e já teve participação mais efetiva em estudos e 

desenvolvimento de projetos e ações de preservação da memória e patrimônio cultural 

da região. O Museu do Contestado, onde são preservados os aspectos da História do 

Contestado, episódio de extrema importância, acontecido no período de 1912 a 1917, 

por exemplo, outrora recebeu incentivo da UNIARP. Atualmente, o que se vê são 

ações pouco significativas na direção da preservação da cultura da região. 
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Para finalizar a análise dos dados da dimensão 3, é apresentado o Quadro 3, 

que sintetiza a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 3: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 3 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.2.2.1.1. Existência de programas e projetos de 
extensão para o desenvolvimento social da 
comunidade 

X    

3.2.2.1.2. Existência de programas e projetos de 
pesquisa para o desenvolvimento social da 
comunidade 

 X   

3.2.2.1.3. Existência de programas e projetos de 
ensino para o desenvolvimento social da 
comunidade 

X    

3.2.2.1.4. Existência de convênios com 
instituições públicas e privadas para o 
desenvolvimento social 

 X   

3.2.2.1.5. Coerência entre os objetivos dos 
projetos e programas sociais e a missão e 
finalidades da IES 

X    

3.2.2.1.6. Grau de conhecimento da comunidade 
das ações da IES voltadas para o 
desenvolvimento social 

 X   

3.2.2.1.7. Oferta de cursos para o atendimento as 
necessidades sociais e desenvolvimento regional 

X    

3.2.2.1.8. Impacto das atividades da IES nos 
ambientes interno e externo 

X    

3.2.2.2.1. Mecanismos de acesso e permanência 
de alunos portadores de necessidades especiais 

X    

3.2.2.2.2. Mecanismos de acesso e permanência 
de docentes portadores de necessidades 
especiais 

   X 

3.2.2.2.3. Mecanismos de acesso e permanência 
de funcionários portadores de necessidades 
especiais 

X    

3.2.2.3.1. Concessão de bolsas X    

3.2.2.3.2. Existência de fontes de financiamento 
estudantil 

X    

3.2.2.4.1. Desenvolvimento de projetos e ações 
de educação ambiental 

 X   
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3.2.2.4.2. Desenvolvimento de projetos e ações 
de preservação da memória e patrimônio cultural 
da região 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão para o 

desenvolvimento social da comunidade; 

 Existência de convênios com instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento social da comunidade; 

 Conhecimento da comunidade externa sobre as ações desenvolvidas pela 

Instituição voltadas ao desenvolvimento social e sua contribuição como 

agente de transformação da realidade local e regional; 

 Oferta de cursos da Instituição voltados às necessidades sociais e ao 

desenvolvimento regional; 

 Reconhecimento, pelos egressos, da importância e contribuição da 

Instituição para a melhoria do seu nível socioeconômico; 

 Existência de bolsas de estudo e pesquisa e fontes de financiamento 

estudantil para os estudantes. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Inexistência de uma apolítica institucional de defesa do meio ambiente e 

memória cultura. 

 

Recomendações da CPA: 

 Manter e ampliar as fontes de financiamento estudantil e de bolsas de estudo 

e pesquisa; 

 Manter e aprimorar os projetos sociais existentes na Instituição; 

 Aprimorar, de forma constante, o espaço físico e as condições para o 

atendimento às pessoas portadoras de deficiência;  
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 Aprimorar as políticas e práticas de inclusão social e integração da 

Universidade com a sociedade; 

 Continuar dando visibilidade e divulgação às ações sociais desenvolvidas 

pela Instituição; 

 Estimular convênios com instituições públicas e privadas para a oferta de 

cursos e serviços voltados ao desenvolvimento regional; 

 Estabelecer uma política institucional de defesa do meio ambiente e memória 

cultural.  

 

 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

O Eixo 3, Políticas Acadêmicas, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 2, 

Políticas para o Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação; a Dimensão 4, 

Comunicação com a Sociedade; e a Dimensão 9, Política de Atendimento aos 

Discentes, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

 

3.3.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

 

A presente dimensão está subdividida em quatro sub-dimensões: políticas para 

o ensino de graduação, políticas para a pesquisa, políticas para a extensão e políticas 

para a pós-graduação. 

 

3.3.1.1. A política para o ensino de graduação 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, no seu 

capítulo 2, Projeto Pedagógico Institucional, as políticas de ensino da instituição estão 

asseguradas, em seus traços gerais, no Regulamento Geral, no seu capítulo 1, Artigos 

46 a 54. 

 

3.3.1.1.1. Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação 
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Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UNIARP seguem os 

pressupostos estabelecidos no Projeto Pedagógico Institucional. Embora não haja na 

Instituição uma normatização específica sobre a estrutura e os componentes dos 

projetos pedagógicos, a elaboração e revisão dos mesmos segue metodologia 

definida pela vice-reitoria de ensino da Instituição. A partir do ano de 2017, a 

Instituição adotou como metodologia para a construção dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação o roteiro utilizado pelos avaliadores externos, para fins de 

renovação de reconhecimento, dos cursos de graduação. Neste contexto, os projetos 

pedagógicos, abrangem as dimensões Organização Didático Pedagógica (Contexto 

educacional, Políticas institucionais no âmbito do curso, Objetivos do curso, Perfil 

profissional do egresso, Estrutura curricular, Conteúdos curriculares, Metodologia, 

Estágio curricular supervisionado, Atividades Complementares, Trabalho de 

conclusão de curso (TCC), Apoio ao discente, Ações decorrentes dos processos de 

avaliação do curso , Atividades de tutoria, Tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) no processo ensino-aprendizagem, Material didático institucional, Mecanismos 

de interação entre docentes, tutores e estudantes, Procedimentos de avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem, Número de vagas, Integração com as redes 

públicas de ensino, Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/ SUS, 

Atividades práticas de ensino, Atividades práticas de ensino para áreas da saúde, 

Atividades práticas de ensino para Licenciaturas), Corpo Docente (Atuação do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), Atuação do coordenador, Experiência profissional, de 

magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador, Regime de trabalho do 

coordenador do curso, Carga horária de coordenação de curso, Titulação do corpo 

docente do curso, Regime de trabalho do corpo docente do curso, Experiência 

profissional do corpo docente, Experiência no exercício da docência na educação 

básica, Experiência de magistério superior do corpo docente, Relação entre o número 

de docentes e o número de vagas, Funcionamento do colegiado de curso ou 

equivalente, Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, Titulação e 

formação do corpo de tutores do curso, Experiência do corpo de tutores em educação 

a distância, Relação docentes e tutores, Responsabilidade docente pela supervisão 

da assistência médica, Responsabilidade docente pela supervisão da assistência, 

Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente), Infraestrutura (Gabinetes de 

trabalho para professores Tempo Integral, Espaço de trabalho para coordenação do 
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curso e serviços acadêmicos, Sala de professores, Salas de aula, Acesso dos alunos 

a equipamentos de informática, Bibliografia básica, Bibliografia complementar, 

Periódicos especializados, Laboratórios didáticos especializados, Sistema de controle 

de produção e distribuição de material didático (logística), Núcleo de Práticas 

Jurídicas, Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados, Sistema de 

referência e contrarreferência, Biotérios, Laboratórios de ensino para a área da saúde, 

Laboratórios de habilidades, Protocolos de experimentos, Comitê de ética em 

pesquisa (CEP), Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)) e Requisitos 

Legais e Normativos. Tal estrutura de projeto pedagógico está sendo adota de forma 

incremental, na medida que os cursos estão passando pelos processos de renovação 

de reconhecimento. Convém ressaltar também que todas alterações dos projetos 

pedagógicos dos cursos devem passar pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. 

 

3.3.1.1.1.1. Coerência entre o Projeto Pedagógico dos Cursos com o PDI, PPI e a 

missão da instituição (Os PPs retratam os mesmos fundamentos, princípios e 

diretrizes dos documentos institucionais) 

 

A coerência entre os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da 

UNIARP com as orientações emanadas do Plano de Desenvolvimento Institucional e 

do Projeto Pedagógico Institucional foi analisada confrontando-se os projetos 

pedagógico dos cursos à luz dos documentos institucionais. Neste contexto, pode-se 

verificar a coerência dos mesmos com os documentos institucionais. 

Além disso, perguntou-se aos professores dos cursos se os projetos 

pedagógicos dos cursos estavam coerentes com os objetivos estabelecidos naqueles 

documentos institucionais e as respostas foram apresentadas da Tabela 23. 

 

Tabela 23: Resultado da pergunta “O Projeto Pedagógico dos Cursos de graduação 
na UNIARP é coerente com os objetivos institucionais estabelecidos no PPI e PDI?” 

Opções Professores 

Sim 54,17% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 12,50% 

 



53 

 

Uma análise dos dados da Tabela 23 mostra que para 87,50% os professores 

da Instituição o projeto pedagógico dos cursos de graduação da UNIARP é coerente 

com os objetivos institucionais estabelecidos no PDI e PPI da Instituição. 

 

3.3.1.1.1.2. Explicitação das concepções de currículo, aprendizagem, ensino e 

avaliação 

 

A análise do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico 

Institucional permite concluir que não constam orientações específicas em relação as 

concepções de currículo, aprendizagem, ensino e avaliação. Através da análise dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação pode-se verificar a articulação dos 

mesmos com as diretrizes curriculares nacionais dos respectivos cursos; referência à 

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 005/2016, DE 25 DE MAIO DE 2016, que dispõe sobre a 

alteração da estrutura dos Planos de Ensino das Disciplinas dos Cursos de Graduação 

e os critérios de avaliação da UNIARP; bem como a falta de uma explicitação clara do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.3.1.1.1.3. Planejamento de metas a serem alcançadas em curto e médio prazo no 

ensino de graduação 

 

As metas a serem atingidas, quanto às políticas de ensino na Instituição são 

apresentadas no Projeto Pedagógico Institucional. Tais metas compreendem: (i) 

Empreender avaliação curricular permanente de acordo com as diretrizes curriculares 

e com referência à realidade social, econômica, política e regional, sem perder de 

vista a demanda do mercado; (ii) Formar profissionais com qualificação científica e 

tecnológica, responsabilidade social e capacidade de se manter atualizado como 

agente promotor da cidadania; (iii) Tornar-se referência nas diferentes áreas de 

atuação, com excelência em qualidade, com a formação de profissionais qualificados; 

(iv) Consolidar os cursos de graduação oferecidos e melhorar a respectiva avaliação 

geral; (v) Ofertar cursos de graduação na modalidade a distância; (vi) Obter, do MEC, 

o credenciamento de cursos de graduação na modalidade a distância; (vii) Credenciar 

outros polos para oferta de EAD; (viii) Realizar incremento, valorização e 

acompanhamento do estágio profissional; (ix) Consolidar a pós-graduação stricto 
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sensu através da criação de quatro mestrados e dois doutorados; (x) Receber da 

CAPES a recomendação dos cursos de pós-graduação stricto sensu; (xi) Promover a 

formação continuada dos docentes, mediante participação em seminários e cursos 

diversos, promovidos pela UNIARP ou por outras instituições. 

Embora a análise dos documentos não permite concluir acerca de um 

planejamento para o alcance das metas, pode-se verificar que uma parte das mesmas 

foram alcançadas, total ou parcialmente. 

 

3.3.1.1.1.4. Explicitação das competências definidas no perfil do egresso 

 

A análise dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação permite concluir 

que os projetos pedagógicos dos cursos explicitam as competências definidas para o 

egresso do curso. Convém ressaltar também que, nos documentos analisados, 

encontra-se coerência das competências do egresso com aquelas definidas nas 

Diretrizes Nacionais Curriculares dos cursos, bem como com aquelas orientações 

emanadas do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico 

Institucional. 

 

3.3.1.1.1.5. Existência de processos de flexibilidade curricular (seminários, 

atividades complementares, intercâmbios, percursos diferenciados na integralização 

curricular, etc.) 

 

No contexto do processo de flexibilização curricular encontra-se nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação as ações denominadas de Atividades 

Complementares; um componente curricular obrigatório no processo de formação do 

egresso que têm como objetivo principal enriquecer e expandir o perfil do egresso com 

atividades que privilegiem aspectos diversos da sua formação, incluindo atividades 

desenvolvidas fora do ambiente acadêmico. 

Tais ações são regulamentadas pela Resolução CONSUN n° 043, de 07 de 

dezembro de 2011, que contemplam o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo estudante regularmente matriculado, através de estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou à distância, inclusive adquiridas fora da universidade. 

No contexto dos cursos de graduação da UNIARP são consideradas Atividades 
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Complementares as seguintes atividades: (i) atividades de ensino que se diferenciem 

da concepção tradicional de disciplina pela liberdade de escolha, de temáticas na 

definição de programas ou projetos de experimentação e procedimentos 

metodológicos; (ii) atividades de extensão que constitui uma oportunidade da 

universidades interagir com a comunidade, construindo parcerias que possibilitem a 

troca de saberes popular e acadêmico com aplicação de metodologias participativas; 

e (iii) atividades de pesquisa que promove a formação da cidadania profissional dos 

acadêmicos, o intercâmbio, a elaboração e a produção de conhecimento 

compartilhado sobre a realidade e alternativas de transformação. 

 

3.3.1.1.1.6. Coerência entre a organização curricular, os objetivos e o perfil do 

egresso 

 

A coerência entre a organização curricular dos cursos de graduação com seus 

objetivos e o perfil do egresso pode ser percebida nos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação. Neste último ciclo avaliativo, a Instituição teve, no ano de 2015, 

4 cursos que passaram pelo processo de renovação de reconhecimento e 2 cursos 

que passaram pelo processo de reconhecimento; no ano de 2016, 11 cursos que 

passaram pelo processo de renovação de reconhecimento e 3 cursos que passaram 

pelo processo de reconhecimento; e, no ano de 2017, 8 cursos que passaram pelo 

processo de renovação de reconhecimento e 1 curso que passou pelo processo 

reconhecimento. Normalmente, neste momento, os avaliadores externos analisam 

este critério, verificando possíveis incoerências entre a organização curricular dos 

cursos de graduação com seus objetivos e o perfil do egresso. Neste caso, tais 

questões fazem parte do documento de avaliação do curso, o que implicará em 

discussões internas, no Núcleo Docente Estruturante do Curso, visando sua 

adequação. 

 

3.3.1.1.1.7. Mecanismos de atualização e revisão sistemática dos currículos 

 

A revisão dos currículos dos cursos de graduação se dão em nível do Núcleo 

Docente Estruturante do curso. Neste contexto, não se verifica um mecanismo de 

revisão sistemática dos currículos. O que se verifica são momentos individuais de 
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revisão dos currículos, revisões estas emanadas, normalmente, de alterações de 

diretrizes curriculares ou por indicações de professores do curso. 

 

3.3.1.1.2. Inovações Didático-Pedagógicas e uso das novas tecnologias 

 

A UNIARP busca adequar-se às inovações didático-pedagógicas e às novas 

tecnologias, trazendo-as para suas salas de aula como resposta às atuais exigência 

tecnológicas. 

 

3.3.1.1.2.1. Indicação de ações inovadoras futuras e/ou em desenvolvimento na área 

do ensino 

 

Para identificar o uso de ações inovadoras na área de ensino, perguntou-se 

aos professores se a Instituição incentiva a adoção de ações inovadoras e se os 

mesmos as adotam nas suas atividades de ensino, sendo os resultados, apresentados 

na Tabela 24 e Tabela 25. 

 

Tabela 24: Resultado da pergunta “A UNIARP incentiva a adoção de ações 
inovadoras nas atividades de ensino?” 

Opções Professores 

Sim 58,34% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 8,33% 

 

Os dados da Tabela 24 mostram que para 91,67% dos professores, a UNIARP 

incentiva a adoção de ações inovadoras nas atividades de ensino. 

 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos professores se adotam ações inovadoras 

nas atividades de ensino e as respostas apresentadas na Tabela ?. 
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Tabela 25: Resultado da pergunta “Você adota ações inovadoras nas suas atividades 
de ensino?” 

Opções Professores 

Sim 50,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 41,67% 
Praticamente não (raramente) 8,33% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A Tabela 25 mostra que 91,67% dos professores adota ações inovadoras nas 

suas atividades de ensino. 

 

3.3.1.1.2.2. Existência de ambiente virtual de apoio ao ensino presencial 

 

Com relação à existência de um ambiente virtual de apoio ao ensino presencial 

pode-se verificar que a Instituição possui um ambiente virtual de aprendizagem que 

permite, entre outras coisas, disponibilização de conteúdo didático utilizando várias 

mídias, ferramentas de comunicação entre tutores e estudantes, e integração dos 

dispositivos móveis. Entretanto, tal ambiente serve para suporte das atividades dos 

cursos ministrados na modalidade a distância. Tal ambiente também é utilizado nas 

disciplinas ministradas na modalidade à distância dos cursos presenciais. 

Por outro lado, para auxiliar no ensino presencial a Instituição possui, no seu 

portal acadêmico, ferramentas para a disponibilização de material para o estudo 

complementar dos estudantes. 

 

3.3.1.1.3. Participação dos Docentes e Discentes no Desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico 

 

3.3.1.1.3.1. Apropriação do Projeto Pedagógico do curso pelos docentes 

 

Para verificar a apropriação do projeto pedagógico pelos docentes dos cursos 

de graduação, perguntou-se aos mesmos se conhecem o projeto pedagógico do curso 

no qual ministra disciplinas, sendo os resultados, apresentados na Tabela 26. 
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Tabela 26: Resultado da pergunta “Você conhece o Projeto Pedagógico do seu 
curso?” 

Opções Professores 

Sim 70,83% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 
Praticamente não (raramente) 4,17% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 26 pode-se ver que 95,83% dos professores 

da Instituição conhecem o projeto pedagógico do curso no qual ministra aulas. 

 

Da mesma forma, perguntou-se se a coordenação do curso propicia discussões 

sobre o projeto pedagógico do curso, sendo os resultados apresentados na Tabela 

27. 

 

Tabela 27: Resultado da pergunta “A Coordenação do seu Curso propiciou a 
discussão sobre o Projeto Pedagógico do curso?” 

Opções Professores 

Sim 87,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 8,33% 
Praticamente não (raramente) 4,17% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A Tabela 27 aponta que para 95,83% dos professores, a coordenação do curso 

propiciou discussão sobre o projeto pedagógico do curso. Este número ajuda a 

explicar o alto número de professores (95,83%) que conhecem o projeto pedagógico 

do curso no qual ministra aulas. 

 

 

3.3.1.1.3.2. Apropriação do Projeto Pedagógico do curso pelos discentes 

 

Para verificar a apropriação do projeto pedagógico pelos estudantes dos cursos 

de graduação, perguntou-se aos mesmos se conhecem o projeto pedagógico do curso 

no qual está matriculado, sendo os resultados, apresentados na Tabela 28. 
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Tabela 28: Resultado da pergunta “Você conhece o projeto pedagógico do seu 
curso?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 58,33% 
Praticamente sim (frequentemente) 26,85% 
Praticamente não (raramente) 9,26% 
Não (nunca) 4,63% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,93% 

 

Com base nos dados da Tabela 28, verifica-se que 85,18% dos estudantes de 

graduação possuem conhecimentos sobre o projeto pedagógico do curso no qual está 

matriculado. 

 

Da mesma forma, perguntou-se se a coordenação do curso propicia discussões 

sobre o projeto pedagógico do curso, sendo os resultados apresentados na Tabela 

29. 

 

Tabela 29: Resultado da pergunta “A Coordenação do seu Curso propiciou a 
discussão sobre o Projeto Pedagógico do curso?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 48,15% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 
Praticamente não (raramente) 13,89% 
Não (nunca) 7,41% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 5,56% 

 

Os dados da Tabela 29 mostram que, para 73,15% dos estudantes de 

graduação, a coordenação propiciou discussão sobre o projeto pedagógico do curso. 

Tal informação vem de encontro ao alto grau de conhecimento dos estudantes sobre 

o projeto pedagógico do curso: 85,18% dizem conhecer o projeto pedagógico do curso 

no qual está matriculado 

 

3.3.1.1.4. Práticas Institucionais de Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

3.3.1.1.4.1. Processo sistemático de levantamento dos resultados de desempenho 

docente, discente, da organização didático-pedagógica e da infraestrutura para o 

ensino 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Instituição desenvolve 

semestralmente um processo de avaliação dos cursos de graduação. Tal processo 

compreende três categorias de avaliações: avaliações dos estudantes, avaliações dos 

professores e avaliações das coordenações de curso. 

A categoria de avaliação dos estudantes engloba quatro dimensões de 

avaliação: a autoavaliação dos estudantes, uma avaliação da coordenação do curso, 

uma avaliação da infraestrutura utilizada pelo curso e uma avaliação dos professores 

e disciplinas nas quais o estudante está matriculado. Além disso, os estudantes 

realizam uma avaliação específica das disciplinas ofertadas no regime de educação a 

distância. 

Por outro lado, a categoria de avaliações dos professores compreende uma 

autoavaliação dos professores, uma avaliação da coordenação do curso ao qual o 

professor está vinculado e uma avaliação das turmas e disciplinas que o professor 

está ministrando no respectivo semestre. 

Por fim, na categoria de avaliação dos coordenadores de curso são avaliados 

pelos coordenadores os professores que estão ministrando aulas no semestre em 

questão, bem como a infraestrutura utilizada pelo curso. 

A ideia concebida pela CPA UNIARP de fazer as avaliações dos cursos com 

base nestas três categorias e suas respectivas dimensões é possibilitar ao 

coordenador de curso fazer o cruzamento das informações coletadas neste processo 

de modo a identificar as potencialidades e fragilidades dos cursos, obtendo subsídios 

para o planejamento de ações com vistas a melhorar a qualidade das atividades 

educativas. 

Tais dados são repassados semestralmente à vice-reitoria de ensino e à 

coordenação pedagógica que convocam os coordenadores de curso para análise e 

encaminhamento de ações que visam a melhorias de possíveis problemas 

detectados. 

Para confirmar a existência de um processo sistemático de avaliação dos 

cursos de graduação perguntou-se aos coordenadores de curso sobre a existência 

deste processo sistemático, sendo os resultados apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 30: Resultado da pergunta “Em seu curso é efetivado um processo sistemático 
de autoavaliação que inclui resultados de desempenho docente, discente, 
organização didático-pedagógica e infraestrutura para o ensino?”   

Opções Coordenadores de Curso 

Sim 94,12% 
Praticamente sim (frequentemente) 5,88% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Os dados da Tabela 30 apontam que 100,00% dos coordenadores de curso 

indicam que já está efetivado um processo sistemático de avaliação do curso. Tal 

processo está efetivado pela CPA na Instituição desde o ano de 2013, sendo o 

processo detalhado no item “3.3.1.1.4.1. Processo sistemático de levantamento dos 

resultados de desempenho docente, discente, da organização didático-pedagógica e 

da infraestrutura para o ensino” do presente relatório. 

 

3.3.1.1.4.2. Uso dos resultados de avaliação para o planejamento das atividades do 

ensino 

 

Para verificar se os resultados das avaliações dos cursos são utilizados para o 

planejamento das atividades dos cursos, perguntou-se aos coordenadores de curso 

se os mesmos utilizam tais informações nas atividades de planejamento do curso, 

sendo os resultados apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Resultado da pergunta “Você utiliza os resultados da autoavaliação do 
curso para o planejamento das atividades de ensino?” 

Opções Coordenadores de Curso 

Sim 94,12% 
Praticamente sim (frequentemente) 5,88% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 31 verifica-se que a totalidade dos 

coordenadores de curso se utilizam, em algum grau, dos dados das avaliações dos 

cursos para fins de planejamento de suas atividades. 
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Da mesma forma, perguntou-se aos professores dos cursos de graduação se 

os mesmos se utilizam dos resultados das avaliações do curso para o planejamento 

das suas atividades de ensino, sendo os dados apresentados na Tabela 32. 

 

Tabela 32: Resultado da pergunta “Você utiliza os resultados da autoavaliação do 
curso para o planejamento das atividades de ensino?” 

Opções Professores 

Sim 75,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Como se verifica através da Tabela 32, a totalidade dos professores se utiliza, 

pelo menos em algum grau, dos resultados da autoavaliação do curso para o 

planejamento das suas atividades de ensino. 

 

Por fim, perguntou-se também aos professores se os mesmos se utilizam dos 

resultados das avaliações de ensino-aprendizagem para o planejamento de suas 

atividades de ensino e os resultados apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33: Resultado da pergunta “Você utiliza os resultados da avaliação de ensino-
aprendizagem para o planejamento das atividades de ensino?” 

Opções Professores 

Sim 75,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Da mesma forma, a Tabela 33 mostra que 100% dos professores se utilizam, 

em algum grau, dos resultados da avalição de ensino-aprendizagem para o 

planejamento das suas atividades de ensino. 

 

3.3.1.1.4.3. Divulgação dos resultados de avaliação para a comunidade acadêmica 

 

O fluxo dos dados dos resultados da avaliação de cursos de graduação, feita 

semestralmente pela CPA, segue um caminho que passa pela vice-reitoria de ensino 
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e a coordenação pedagógica, que então convoca os coordenadores de curso para 

discutir os resultados dos cursos. Em seguida, os coordenadores de curso são 

responsáveis por repassar os resultados das avaliações aos professores e estudantes 

dos cursos de graduação. 

Para verificar se os dados dos resultados das avaliações são divulgados à 

comunidade acadêmica, foi pergunta aos coordenadores de curso se tais dados são 

divulgado à comunidade acadêmica, sendo os resultados, apresentados na Tabela 

34. 

 

Tabela 34: Resultado da pergunta “Os resultados da autoavaliação de curso são 
divulgados para a comunidade acadêmica?” 

Opções 
Coordenadores de 

Curso 

Sim 58,82% 
Praticamente sim (frequentemente) 29,42% 
Praticamente não (raramente) 5,88% 
Não (nunca) 5,88% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 34, pode-se verificar que 88,24% dos 

coordenadores de curso divulgam, em algum grau, os resultados da avaliação dos 

cursos de graduação à comunidade acadêmica. Isto vem de encontro a estratégia 

definida pela instituição de que os resultados das avaliações devem chegar aos alunos 

e professores dos cursos de graduação através da coordenação, que teria condições 

de interpretar e fazer um debate sobre tais dados de forma mais profunda. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 2, políticas para o ensino de 

graduação, é apresentado o Quadro 4, que procura sintetizar a existência de 

evidências acerca de cada um dos indicadores analisados. 

 

Quadro 4: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 2.1 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.1.1.1.1. Coerência entre o Projeto Pedagógico 
dos Cursos com o PDI, PPI e a missão da 
instituição (Os PPs retratam os mesmos 

 X   



64 

 

fundamentos, princípios e diretrizes dos 
documentos institucionais) 

3.3.1.1.1.2. Explicitação das concepções de 
currículo, aprendizagem, ensino e avaliação 

  X  

3.3.1.1.1.3. Planejamento de metas a serem 
alcançadas em curto e médio prazo no ensino de 
graduação 

 X   

3.3.1.1.1.4. Explicitação das competências 
definidas no perfil do egresso 

 X   

3.3.1.1.1.5. Existência de processos de 
flexibilidade curricular (seminários, atividades 
complementares, intercâmbios, percursos 
diferenciados na integralização curricular, etc.) 

X    

3.3.1.1.1.6. Coerência entre a organização 
curricular, os objetivos e o perfil do egresso 

 X   

3.3.1.1.1.7. Mecanismos de atualização e revisão 
sistemática dos currículos 

 X   

3.3.1.1.2.1. Indicação de ações inovadoras futuras 
e/ou em desenvolvimento na área do ensino 

 X   

3.3.1.1.2.2. Existência de ambiente virtual de 
apoio ao ensino presencial 

 X   

3.3.1.1.3.1. Apropriação do Projeto Pedagógico do 
curso pelos docentes 

 X   

3.3.1.1.3.2. Apropriação do Projeto Pedagógico do 
curso pelos discentes 

 X   

3.3.1.1.4.1. Processo sistemático de levantamento 
dos resultados de desempenho docente, discente, 
da organização didático-pedagógica e da 
infraestrutura para o ensino 

X    

3.3.1.1.4.2. Uso dos resultados de avaliação para 
o planejamento das atividades do ensino 

X    

3.3.1.1.4.3. Divulgação dos resultados de 
avaliação para a comunidade acadêmica 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de recomendações e acompanhamento da vice-reitoria 

acadêmica no tocante a revisão dos projetos político pedagógico dos cursos; 

 Reorganização da estrutura dos projetos político pedagógico dos cursos; 

 Atuação dos coordenadores de curso em relação à revisão dos projetos 

político pedagógicos dos cursos; 

 Apropriação dos docentes do projeto pedagógico dos cursos; 
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 Existência de um processo sistematizado de avaliação dos cursos de 

graduação; 

 Atuação dos Núcleos Docentes Estruturantes no acompanhamento do 

projeto pedagógico dos cursos. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Incipiência no uso de inovações didático-pedagógicas e de novas tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Recomendações da CPA: 

 Manter e ampliar os programas de capacitação didático-pedagógica aos 

professores da Instituição no tocante à utilização de recursos tecnológicos e 

ações inovadoras no processo de ensino-aprendizagem; 

 Definir estratégias para a implantação de processo sistemático de 

identificação do perfil do professor da UNIARP; 

 Manter continua atualização dos projetos pedagógicos dos cursos da 

Instituição; 

 Envolver os professores e coordenadores de curso nas atividades de revisão 

periódica do PDI e PPI da Instituição; 

 Aprimorar as estratégias de divulgação e reflexão dos dados da avaliação 

dos cursos de graduação. 

 

3.3.1.2. A política para a pesquisa 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, no seu 

capítulo 2, Projeto Pedagógico Institucional, as políticas para a pesquisa na instituição 

estão asseguradas, em seus traços gerais, no Regulamento Geral, no seu capítulo 2, 

Artigos 70 a 72. 

 

3.3.1.2.1. Política institucional de pesquisa e formas da sua operacionalização 

 



66 

 

O presente indicador pretende avaliar as formas de operacionalização da 

política institucional para a pesquisa na UNIARP. 

 

3.3.1.2.1.1. Cadastramento dos Grupos de pesquisa no CNPq 

 

Com relação às atividades de pesquisa a Instituição fomenta o agrupamento 

de pesquisadores em torno de interesses comuns de pesquisa com o propósito de 

evitar a dispersão e direcionar suas atividades em torno de temas definidos através 

das linhas de pesquisa do grupo. Neste contexto, o cadastramento de grupos de 

pesquisas junto ao CNPq é de fundamental importância para que a instituição seja 

reconhecida entre as instituições que desenvolvem atividades de pesquisa no país. 

Tal atividade dá visibilidade às ações desenvolvidas na Instituição e consolida o 

trabalho dos pesquisadores. 

Uma pesquisa ao Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, da Plataforma 

Lattes, permite concluir que a UNIARP possui atualmente 16 grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq, conforme mostra a Tabela 35. 

 

Tabela 35: Grupos de Pesquisa da UNIARP cadastrados no CNPq 

Grupo Lider 
Área de 

Conhecimento 
Predominante 

Conhecimento, Inovação e 
Desenvolvimento - GECID 

Cristina Keiko 
Yamaguchi 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Cultivo protegido de hortaliças 
Anderson Fernando 

Wamser 
Ciências Agrárias 

Direito e Interdisciplinaridade 
Adelcio Machado 

dos Santos 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

Estudo na área da saúde de 
Fraiburgo 

Daniel Alexandre Ciências da Saúde 

Ética, Cidadania e Sustentabilidade – 
GPECS 

Joel Cezar Bonin Ciências Humanas 

Fisiologia e Manejo de Plantas 
Caroline de Fatima 

Esperança 
Ciências Agrárias 

Fitopatologia - UNIARP/EPAGRI 
Fernando Pereira 

Monteiro 
Ciências Agrárias 

GEPIC - Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Práticas Integrativas e 
Complementares 

Rafael Borges Ciências Agrárias 
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Grupo de Pesquisa em Inovação e 
Tecnologia 

Liane da Silva 
Bueno 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Grupo Interdisciplinar de estudos em 
Saúde 

Ricelli Endrigo 
Ruppel da Rocha 

Ciências da Saúde 

Inovação e Empreendedorismo 
Ivanete Schneider 

Hahn 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

LEIAS - Leitura e Ação Social 
Ezequiel Theodoro 

da Silva 
Ciências Humanas 

Manejo e Fertilidade do solo no cultivo 
de oleráceas 

Leandro Hahn Ciências Agrárias 

NIPEBRA - Núcleo de Inovação e 
Pesquisa Biotecnológica de Resíduos 
Agroindustriais 

Marivane Lemos Ciências Biológicas 

Núcleo de estudos em apicultura e 
polinização 

André Amarildo 
Sezerino 

Ciências Agrárias 

Políticas Públicas e Processos 
Formativos em Educação (PPFE) 

Marlene Zwierewicz Ciências Humanas 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil 

 

Através da análise dos dados da Tabela 35, em relação àqueles constantes do 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2012-2014, verifica-se um aumento da 

quantidade de grupos de pesquisa da Instituição de 4 grupos, naquele ciclo avaliativo,  

para 16 grupos, neste ciclo avaliativo 2015-2017. 

 

3.3.1.2.1.2. Definição de eixos e linhas de pesquisa institucionalmente prioritárias 

 

Com base na análise dos documentos institucionais não foi identificado 

nenhuma estruturação de eixos e linhas de pesquisa institucionais, em torno dos quais 

orbitam os grupos de pesquisa da Instituição. Nota-se, entretanto, uma organização 

própria de cada grupo de pesquisa em linhas de pesquisa prioritárias, fruto do 

interesse de seus membros. 

 

3.3.1.2.1.3. Mecanismos de avaliação da produção científica e tecnológica da IES 

 

A análise dos documentos institucionais não permite a identificação de 

mecanismos de avaliação da produção científica e tecnológica da Instituição. Um 

possível mecanismo de avaliação da produção científica e tecnológica a Instituição 

poderia ser a quantidade de trabalhos publicados em eventos reconhecidos pelo 
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sistema brasileiro de avaliação de periódicos (Qualis), mantido 

pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

3.3.1.2.1.4. Existência de eventos de difusão da produção científica e tecnológica 

reconhecidos pela comunidade acadêmico-científica 

 

A UNIARP entende que, se a produção do conhecimento é um dos desafios 

institucionais, a socialização desses saberes é, também, de fundamental importância. 

Neste contexto, divulgação da produção científica e tecnológica da Instituição é 

divulgada através de eventos organizados pela UNIARP. Um deste eventos é 

Seminário de Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (SEDEPEX), 

desenvolvido anualmente pela Instituição e que no ano de 2017 estava na sua sexta 

edição. Da mesma forma, outros eventos são realizados esporadicamente, 

organizados principalmente pelos cursos de Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento e Sociedade e o Mestrado Profissional em Educação Básica. 

 

3.3.1.2.1.5. Existência de formas de divulgação da produção acadêmico-científica e 

tecnológica 

 

Além dos eventos de divulgação científica e tecnológica, a Instituição possui 

também um conjunto de revistas científicas online: Revista Interdisciplinar de Estudos 

em Saúde; Professare; Revista Visão: Gestão Organizacional; "Percepções": 

Periódico Científico de Comunicologia; Ignis: Periódico Científico de Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharias e Tecnologia da Informação; Ponto de Vista Jurídico; A-

Valere: Periódico Científico de Avaliação Educacional e Extensão em Foco. 

Entretanto, com base na análise dos volumes das referidas revistas, nota-se que 

determinadas revistas possuem uma periodicidade maior que outras. 

 

3.3.1.2.1.6. Promoção do intercâmbio científico e tecnológico de docentes e 

discentes da IES com outras IES e instituições de pesquisa reconhecidas nacional 

e/ou internacionalmente 
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O intercâmbio de pesquisa com outras instituições ainda é incipiente na 

instituição. O que se verifica, em boa medida, é que os intercâmbios de docentes e 

discentes com outras instituições de pesquisa são resultado de iniciativas isoladas de 

alguns docentes. 

 

3.3.1.2.1.7. Relevância das pesquisas para o desenvolvimento local e regional 

 

A UNIARP entende que as pesquisas desenvolvidas só fazem sentido na 

medida em que seus resultados geram benefícios para a sociedade na qual a 

Instituição está inserida. Neste contexto, os trabalhos desenvolvidos na Instituição 

possuem esta preocupação. Verifica-se que, pincipalmente, as dissertações 

desenvolvidas nos cursos de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 

e o Mestrado Profissional em Educação Básica possuem como norte o 

desenvolvimento de conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento local e 

regional. 

Uma análise das qualificações e defesas realizadas no âmbito do curso de 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado Profissional 

em Educação Básica no ano de 2017, por exemplo, permite concluir acerca da 

relevância das pesquisas desenvolvidas para o desenvolvimento local e regional: A 

implantação do planejamento anual de gestão na Escola Núcleo Rio Doce para uma 

educação inovadora; Proposta de um programa de promoção da saúde para intervir 

no estilo de vida dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental da Escola 

Nucleada Municipal Santa Catarina em Lebon Régis; Aprendizagem matemática na 

Escola Gleidis Rodrigues: diagnóstico e intervenção; Ambientes Alternativos de leitura 

numa escola pública de Caçador (SC): da implantação à avaliação; Gestão 

democrática da escola e o combate à indisciplina estudantil no contexto de quatro 

escolas de Fraiburgo (SC); A construção de games por professores das séries iniciais 

da rede pública do município de Caçador (SC); Bibliotecas das escolas municipais de 

Caçador (SC): da descrição aos horizontes de transformação; Análise da formação 

cidadã em uma escola do município de Fraiburgo (SC); Implantação do turismo 

sustentável através do bosque modelo Caçador; e Desafios da educação para o 

desenvolvimento regional: um estudo de caso no município de Caçador –SC. 
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3.3.1.2.2. Política Institucional de iniciação científica e formas de sua 

operacionalização 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, a 

iniciação científica é um dos direcionamentos da política de pesquisa da Instituição. 

Este indicador pretende avaliar a política de iniciação científica da Instituição e as 

formas como a mesma é implementada. 

 

3.3.1.2.2.1. Mecanismos de incentivo à participação discente na elaboração e 

execução de projetos de pesquisa 

  

A iniciação científica caracteriza-se como um mecanismo que visa incentivar os 

alunos de graduação para o desenvolvimento de pesquisas científicas, 

proporcionando-lhes orientação e aprendizagem de técnicas e métodos científicos, 

para desenvolver o pensamento científico e criativo. Neste contexto, se por um lado a 

Instituição pede a seus professores que motivem seus alunos a se envolver com as 

atividades de pesquisa, por outro disponibiliza incentivos financeiros na forma de 

bolsas de pesquisa, quer sejam as bolsas do Fundo de Apoio à Pesquisa da UNIARP 

(FAP), um programa institucional de apoio à iniciação científica, quer seja através de 

bolsas disponibilizadas pelo governo do estado de Santa Catarina, destacando-se as 

bolsas dos artigos 170 e 171. 

 

3.3.1.2.2.2. Critérios definidos para seleção de alunos e concessão de bolsas para a 

iniciação científica 

 

Os critérios para seleção de alunos e concessão de bolsas de iniciação 

científica do programa FAP (Fundo de Apoio a Pesquisa), mantido pela UNIARP, 

estão definidos no Artigo 7 da RESOLUÇÃO CONSUN Nº 024, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2012, que dispõe sobre a alteração na Normatização do Fundo de Apoio à 

Pesquisa da UNIARP – NOFAPE: 

 

Art. 7º O(a) aluno(a) de graduação poderá participar do FAP como bolsista 
ou voluntário(a) e deverá atender aos seguintes requisitos:  
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I - estar regularmente matriculado em curso de graduação e estar cursando 
no mínimo o segundo semestre de seu curso;  
II - não estar no último ano de seu curso;  
III - apresentar bom desempenho acadêmico;  
IV - não possuir vínculo empregatício superior a 20 (vinte) horas semanais 
durante o período de participação no FAP;  
V - ter concluído a disciplina de metodologia científica e da pesquisa ou 
metodologia científica. 

 

Com relação as bolsas de pesquisa do Artigo 170 e Artigo 171, financiadas pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina, os critérios de seleção e concessão de bolsas 

de iniciação científica são regulados por edital próprio, editais estes que a Instituição 

se encarrega de dar visibilidade. 

 

3.3.1.2.2.3. Coerência das linhas/eixos das pesquisas de Iniciação Científica com o 

ensino e as atividades de extensão, definidas no PP dos cursos 

 

Com base na análise dos documentos institucionais não foi identificado 

nenhuma estruturação de eixos e linhas de pesquisa institucionais para as pesquisas 

de iniciação científica. Nota-se, entretanto, que os editais específicos de 

financiamento de bolsas de iniciação científica direcionam os projetos para determinas 

linhas. Como exemplo, o EDITAL UNIARP/FAP 001/2016, que dispõe sobre inscrições 

de projetos de pesquisa no Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP) para o ano de 2017 definia, em seu ANEXO 1 – 

LINHAS DE PESQUISA DA UNIARP, as linhas de pesquisa a serem fomentadas pela 

UNIARP naquele ano, tendo como eixo transversal a Sustentabilidade e as linhas de 

pesquisa Gestão e Produtividade, Inovação e Tecnologia e Políticas Públicas e 

Desenvolvimento. 

 

3.3.1.2.3. Envolvimento e participação do corpo docente 

 

O presente indicador pretende avaliar o envolvimento e a participação do corpo 

docente nas atividades de pesquisa desenvolvidas na Instituição. 
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3.3.1.2.3.1. Apoio a professores qualificados para a Iniciação Científica (atribuição 

de carga horária) 

 

Para verificar se a Instituição oferece apoio aos professores para o 

desenvolvimento de atividade de iniciação científica, perguntou-se aos mesmos se a 

universidade fornece apoio para o desenvolvimento destas atividades, sendo os 

resultados apresentados na Tabela 36. 

 

Tabela 36: Resultado da pergunta “A UNIARP proporciona condições (recursos 
financeiros, carga horária, estrutura física, etc.) para o desenvolvimento e divulgação 
de atividades de iniciação científica?” 

Opções Professores 

Sim 16,66% 
Praticamente sim (frequentemente) 29,17% 
Praticamente não (raramente) 45,83% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 4,17% 

 

Os dados da Tabela 36 mostram que para 45,84% dos professores a instituição 

propicia condições, quer seja na forma de recursos financeiros, carga horária ou 

estrutura física, para o desenvolvimento e divulgação das atividades de iniciação 

científica. 

 

Além disso, desejou-se saber também se os professores já demonstraram 

interesse em desenvolver atividades de iniciação científica, perguntando aos mesmos 

se eles já fizeram inscrição em alguma atividade de iniciação científica da Instituição, 

sendo os dados apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37: Resultado da pergunta “Você já fez inscrição para participar em alguma 
atividade de iniciação científica da UNIARP?” 

Opções Professores 

Sim 45,83% 
Praticamente sim (frequentemente) 0,00% 
Praticamente não (raramente) 16,67% 
Não (nunca) 37,50% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 
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A Tabela 37 mostra que 54,17% dos professores da Instituição ainda não 

fizeram inscrição em alguma atividade de iniciação científica na UNIARP. 

 

3.3.1.2.3.2. Apresentação pelos docentes de resultados em eventos científicos 

 

Pode-se constatar que alguns professores, notadamente aqueles professores 

dos cursos de Mestrado, com certa frequência se fazem presentes em eventos 

científicos para a apresentação de trabalhos com resultados de suas pesquisas. 

 

Para verificar se a Instituição oferece incentivos para a apresentação de 

trabalhos em eventos científicos, perguntou-se aos professores sobre esta questão, 

sendo os resultados apresentados na Tabela 38. 

 

Tabela 38: Resultado da pergunta “A UNIARP proporciona incentivos para a 
apresentação de resultados de trabalhos de pesquisa em eventos científicos?” 

Opções Professores 

Sim 12,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,50% 
Praticamente não (raramente) 41,67% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 8,33% 

 

Os dados da Tabela 38 mostram que para 50,00% dos professores a UNIARP 

proporciona incentivos para a apresentação de resultados de trabalhos de pesquisa 

em eventos científicos. Por outro lado, 41,67% deles dizem não haver este incentivo. 

 

3.3.1.2.3.3. Captação de recursos para viabilizar a execução de projetos 

apresentados e/ou orientados pelos docentes 

 

A capacitação de recursos para viabilizar a execução de projetos de pesquisa 

apresentados pelos professores se dá através de órgãos de fomento CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e FAPESC (Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina). Neste contexto, pode-

se citar, como exemplo, os projetos “Desenvolvimento de Cartilhas Didáticas para 

potencializar o aprendizado na disciplina de Física nos cursos de engenharias da 
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Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP”, “Fundamentos da 

Interdisciplinaridade na Prática Pedagógica: criatividade e inovação na Universidade 

do Alto Vale do Rio Do Peixe – UNIARP”, “Nível de Estresse e Qualidade de Vida de 

Professores da Rede Estadual de Educação de um Município da Região do Meio 

Oeste de Santa Catarina”, “Laboratório de Sistema de Visão de Máquina para 

Desenvolvimento de Pesquisas Aplicadas na Otimização de Processos de Fabricação 

Mecânica”, “Ética e Sustentabilidade em Caçador, SC: O Ensino Médio e a Formação 

Cidadã” e “Análise das Condições Eólicas na Região do Município de Caçador-SC” 

aprovados pelas Instituição junto à FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina). 

 

3.3.1.2.4. Envolvimento e participação do corpo discente 

 

O presente indicador pretende avaliar o envolvimento e a participação do corpo 

discente nas atividades de pesquisa desenvolvidas na Instituição. 

 

3.3.1.2.4.1. Participação em editais para aprovação de projetos de pesquisa discente 

 

Para verificar a participação dos alunos em projetos de pesquisa, perguntou-se 

aos mesmos se participam de editais de pesquisa promovidos pela Instituição e os 

resultados são apresentados na Tabela 39 

 

Tabela Nº 39: Resultado da pergunta “Você participa de editais de pesquisa 
promovidos pela UNIARP?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 28,70% 
Praticamente sim (frequentemente) 14,81% 
Praticamente não (raramente) 15,74% 
Não (nunca) 40,75% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A análise dos dados da Tabela 39 permite concluir que 56,48% dos estudantes 

de graduação da Instituição não participam dos editais de pesquisa promovidos pela 

Instituição. 
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3.3.1.2.4.2. Apresentação pelos alunos de resultados em eventos da comunidade 

científica 

 

Para verificar a participação dos estudantes em eventos da comunidade 

científica para a apresentação de resultados de trabalhos de pesquisa, perguntou-se 

aos mesmos se apresentam os resultados de suas pesquisas em eventos científicos, 

sendo os resultados, apresentados na Tabela 40. 

 

Tabela 40: Resultado da pergunta “Você apresenta os resultados de sua pesquisa em 
eventos científicos?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 11,11% 
Praticamente sim (frequentemente) 8,33% 
Praticamente não (raramente) 17,59% 
Não (nunca) 53,71% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

9,26% 

 

Os dados da Tabela 40 mostram que 80,56% dos estudantes de graduação 

não apresentam resultados de pesquisas em eventos científicos. Tal número vem de 

encontro à quantidade ainda incipiente de alunos que participam de editais de 

pesquisa promovidos pela UNIARP. 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos estudantes se os mesmos recebem 

incentivos da Instituição para participar de eventos científicos, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 41. 

 

Tabela 41: Resultado da pergunta “Você recebe incentivos institucionais para 
participar em eventos científicos?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 20,37% 
Praticamente sim (frequentemente) 21,30% 
Praticamente não (raramente) 19,44% 
Não (nunca) 35,19% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 3,70% 

 

A Tabela 41 mostra que 41,67% dos estudantes de graduação recebe algum 

incentivo institucional para participar de eventos científicos. 
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3.3.1.2.4.3. Participação voluntária de alunos com estímulos institucionais em 

projetos de pesquisa 

 

Os documentos analisados pela CPA não identificam referência a participação 

voluntária de alunos em projetos de pesquisa com estímulos institucionais. 

Nota-se, entretanto, na RESOLUÇÃO CONSUN Nº 024, DE 12 DE 

DEZEMBRO DE 2012, que dispõe sobre a alteração na Normatização do Fundo de 

Apoio à Pesquisa da UNIARP – NOFAPE, no seu Título VII, Artigo 11, a possibilidade 

de participação de estudantes voluntários em projetos de pesquisa financiados pelo 

programa FAP (Fundo de Apoio a Pesquisa) da UNIARP. 

 

3.3.1.2.5. Fontes de fomento 

 

O presente indicador pretende avaliar a existência de fontes de financiamento 

de projetos de pesquisa na Instituição. 

 

3.3.1.2.5.1. Recursos da entidade mantenedora, através de rubrica especifica 

 

Verifica-se, através da RESOLUÇÃO CONSUN Nº 024, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2012, que dispõe sobre a alteração na Normatização do Fundo de Apoio à 

Pesquisa da UNIARP – NOFAPE, no seu Artigo 2, que a Instituição destina, 

anualmente, o equivalente a 1% (um por cento) do orçamento da Universidade para o 

fomento do programa FAP (Fundo de Apoio a Pesquisa) da UNIARP. 

 

3.3.1.2.5.2. Apresentação de projetos para as agências de fomento, de natureza 

pública ou privada 

 

Com base nos dados levantados pela CPA verifica-se a apresentação de 

projetos de pesquisa para agências de fomento, tanto de natureza pública quanto 

privada. Um exemplo são os projetos aprovados junto à FAPESC (Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina): “Desenvolvimento de 

Cartilhas Didáticas para potencializar o aprendizado na disciplina de Física nos cursos 
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de engenharias da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP”, “Fundamentos 

da Interdisciplinaridade na Prática Pedagógica: criatividade e inovação na 

Universidade do Alto Vale do Rio Do Peixe – UNIARP”, “Nível de Estresse e Qualidade 

de Vida de Professores da Rede Estadual de Educação de um Município da Região 

do Meio Oeste de Santa Catarina”, “Laboratório de Sistema de Visão de Máquina para 

Desenvolvimento de Pesquisas Aplicadas na Otimização de Processos de Fabricação 

Mecânica”, “Ética e Sustentabilidade em Caçador, SC: O Ensino Médio e a Formação 

Cidadã” e “Análise das Condições Eólicas na Região do Município de Caçador-SC”. 

 

3.3.1.2.5.3. Fontes de fomento oriundas de outras entidades de natureza diversa 

 

Nos documentos levantados pela CPA não se verificam projetos de pesquisa 

com recursos oriundos de outras atividades de natureza diversa. 

 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 2, políticas para a pesquisa, é 

apresentado um quadro que procura sintetizar a existência de evidências acerca de 

cada um dos indicadores analisados. 

 

Quadro  5: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

2.2 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.1.2.1.1. Cadastramento dos Grupos de 
pesquisa no CNPq 

X    

3.3.1.2.1.2. Definição de eixos e linhas de 
pesquisa institucionalmente prioritárias 

 X   

3.3.1.2.1.3. Mecanismos de avaliação da 
produção científica e tecnológica da IES 

  X  

3.3.1.2.1.4. Existência de eventos de difusão da 
produção científica e tecnológica reconhecidos 
pela comunidade acadêmico-científica 

X    

3.3.1.2.1.5. Existência de formas de divulgação da 
produção acadêmico-científica e tecnológica 

X    

3.3.1.2.1.6. Promoção do intercâmbio científico e 
tecnológico de docentes e discentes da IES com 

 X   
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outras IES e instituições de pesquisa 
reconhecidas nacional e/ou internacionalmente 

3.3.1.2.1.7. Relevância das pesquisas para o 
desenvolvimento local e regional 

X    

3.3.1.2.2.1. Mecanismos de incentivo à 
participação discente na elaboração e execução 
de projetos de pesquisa 

 X   

3.3.1.2.2.2. Critérios definidos para seleção de 
alunos e concessão de bolsas para a iniciação 
científica 

X    

3.3.1.2.2.3. Coerência das linhas/eixos das 
pesquisas de Iniciação Científica com o ensino e 
as atividades de extensão, definidas no PP dos 
cursos 

X    

3.3.1.2.3.1. Apoio a professores qualificados para 
a Iniciação Científica (atribuição de carga horária) 

 X   

3.3.1.2.3.2. Apresentação pelos docentes de 
resultados em eventos científicos 

 X   

3.3.1.2.3.3. Captação de recursos para viabilizar a 
execução de projetos apresentados e ou 
orientados pelos docentes 

 X   

3.3.1.2.4.1. Participação em editais para 
aprovação de projetos de pesquisa discente 

X    

3.3.1.2.4.2. Apresentação pelos alunos de 
resultados em eventos da comunidade científica 

X    

3.3.1.2.4.3. Participação voluntária de alunos com 
estímulos institucionais em projetos de pesquisa 

  X  

3.3.1.2.5.1. Recursos da entidade mantenedora, 
através de rubrica especifica 

X    

3.3.1.2.5.2. Apresentação de projetos para as 
agências de fomento, de natureza pública ou 
privada 

 X   

3.3.1.2.5.3. Fontes de fomento oriundas de outras 
entidades de natureza diversa 

  X  

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Aumento no número dos Grupos de Pesquisa da Instituição e seu 

cadastramento no CNPq; 

 Existência de formas de divulgação da produção acadêmico-científica e 

tecnológica da Instituição; 
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 Direcionamento das atividades de pesquisa, principalmente na pós-

graduação lato-sensu, para o desenvolvimento local e regional. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Baixo nível de intercâmbio científico e tecnológico da Instituição com outras 

instituições reconhecidas nacional e internacionalmente. 

 

Recomendações da CPA: 

 Definir indicadores e ferramentas de gestão que permitam e facilitem a 

organização, acompanhamento e disseminação das informações sobre a 

produção científica e tecnológica da Instituição, bem como a avaliação dos 

resultados dos trabalhos desenvolvidos; 

 Definir e manter a coerência entre as linhas de pesquisa, quer seja em nível 

institucional, de grupos de pesquisa e programas de iniciação científica; 

 Manter e aprimorar os programas de apoio e financiamento a projetos de 

pesquisa; 

 Definir estratégias que possibilitem o aumento da participação de professores 

e alunos em atividades de pesquisa; 

 Incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de docentes e discentes da 

Instituição com outras instituições de pesquisa nacionais e/ou internacionais;  

 Manter e aprimorar as revistas e estratégias de divulgação científica e 

tecnológica da Instituição. 

 

3.3.1.3. A Política para a extensão 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, no seu 

capítulo 2, Projeto Pedagógico Institucional, as políticas para a extensão na instituição 

estão asseguradas, em seus traços gerais, no Regulamento Geral, no seu capítulo 3, 

Artigos 73 a 78. 

A atividades de extensão na UNIARP se organizam estruturalmente em torno 

de oito grandes eixos: Comunicação, Resgate e Preservação da Cultura, Cidadania e 

Inclusão social, Educação, Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente, Saúde, 
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Produção e Difusão de Tecnologias, e Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico 

e Regional. Tais eixos encontram-se em consonância com as áreas temáticas do 

Plano Nacional de Extensão, elaborado pelos Pró-reitores das Universidades Públicas 

Brasileiras: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio 

Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho. 

 

3.3.1.3.1. Políticas Institucionais de extensão e formas de sua operacionalização 

 

Este indicador pretende avaliar as políticas institucionais de extensão e as 

formas para sua operacionalização. 

 

3.3.1.3.1.1. Mecanismos de estímulo à realização de programas e projetos de 

extensão 

 

Como mecanismo de estímulo à realização de programas e projetos de 

extensão, a UNIARP possui um programa denominado Programa de Apoio a 

Extensão e Cultura (PAEC), recentemente alterado pela RESOLUÇÃO CONSUN Nº 

026, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015, programa este sustentado pelo Fundo de Apoio 

à Extensão e Cultura da Universidade, conforme previsto no orçamento anual da 

UNIARP.  

A Tabela 42 apresenta uma resumo dos projetos desenvolvidos e financiados 

pelo Fundo de Apoio à Extensão e Cultura da Universidade nos anos de 2015 a 2017. 

 

Tabela 42: Projetos de extensão desenvolvidos e financiados pelo PAEC 

PAEC 2015 2016 2017 Total 

Projetos Realizados 89 98 101 288 
Estudantes Extensionistas 64 72 82 218 
Professores Orientadores 41 39 50 130 

Fonte: Relatório Anual da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 42, pode-se verificar que durante o ciclo 

avaliativo de 2015-2017, o Fundo de Apoio à Extensão e Cultura da UNIARP financiou 

o desenvolvimento de 288 projetos que envolveram 218 alunos bolsistas e 130 

professores orientadores. 
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Por outro lado, para verificar se tais mecanismos de estímulo à realização de 

programas e projetos de extensão são conhecidos da comunidade acadêmica 

perguntou-se aos estudantes e professores da Instituição sobre o conhecimento dos 

mesmos sobre tais mecanismos, sendo os resultados, apresentados na Tabela 43. 

 

Tabela 43: Resultado da pergunta “Você tem conhecimento dos mecanismos de 
estímulo à realização de programas e projetos de extensão da UNIARP?” 

Opções 
Estudantes 
Graduação 

Professores 

Sim 26,85% 54,16% 
Praticamente sim (frequentemente) 35,19% 25,00% 
Praticamente não (raramente) 14,81% 16,67% 
Não (nunca) 22,22% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

0,93% 4,17% 

 

A Tabela 43 mostra que 79,16% dos professores e 62,04% dos estudantes de 

graduação tem conhecimento dos mecanismos de estímulo à realização de 

programas e projetos de extensão da UNIARP. 

 

3.3.1.3.1.2. Realização de eventos e prestação de serviços coerentes com as 

necessidades e demandas da área de abrangência da IES 

 

A análise dos dados do Relatório Anual da Coordenadoria de Extensão, Cultura 

e Relações Comunitárias da UNIARP, entre os anos de 2015 a 2017 permite concluir 

acerca da realização de eventos e prestação de serviços realizados pelo setor de da 

UNIARP, sendo os dados apresentados na Tabela 44. 

 

Tabela 44: Eventos realizados pela Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações 
Comunitárias da UNIARP 

Eventos Eventos Participantes Horas 

2015    
Cursos de Extensão 4 388 60 
Eventos de Extensão 27 7.273 464 
Eventos Promocionais 9 5.963 130 
Eventos Sociais 2 - 20 

2016    
Cursos de Extensão 14 1.945 485 
Eventos de Extensão 40 14.038 693 
Eventos Promocionais 12 10.757 150 
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Eventos Sociais 2 330 12 
2017    

Cursos de Extensão 7 2.242 248 
Eventos de Extensão 44 12.147 620 
Eventos Promocionais 8 7.825 92 
Eventos Sociais 2 360 10 

Total 171 63.268 2.984 
Fonte: Relatório Anual da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações10 Comunitárias da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 44, pode-se verificar que a UNIARP, através 

da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, realizou entre os 

anos de 2015 e 2017, 171 atividades de extensão, atendendo 63.268 participantes e 

totalizando 2.984 horas de atividades. 

 

3.3.1.3.1.3. Integração das atividades de extensão com as de ensino e da pesquisa 

 

Para verificar se as atividades de extensão desenvolvidas pela Instituição são 

integradas com as atividades de ensino e pesquisa foi perguntado aos coordenadores 

de curso e professores sobre esta integração, sendo os resultados apresentados na 

Tabela 45. 

 

Tabela 45: Resultado da pergunta “No seu curso existe articulação das atividades de 
pesquisa com as de ensino e de extensão?” 

Opções 
Coordenadores 

de Curso 
Professores 

Sim 41,18% 50,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 47,06% 25,00% 
Praticamente não (raramente) 11,76% 12,50% 
Não (nunca) 0,00% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

0,00% 12,50% 

 

Os dados da Tabela 45 mostram que para 75,00% dos professores e 88,24% 

dos coordenadores de curso, existe articulação entre as atividades de pesquisa com 

as de ensino e extensão nos curso de graduação da Instituição. 

 

3.3.1.3.1.4. Envolvimento de docentes nas atividades de extensão 
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Para verificar sobre o envolvimento dos docentes da instituição nas atividades 

de extensão, perguntou-se, primeiramente, aos mesmos se a UNIARP proporciona 

mecanismos para o envolvimento dos docentes nas atividades de extensão, sendo os 

resultados apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 46: Resultado da pergunta “A UNIARP proporciona mecanismos para o 
envolvimento de docentes nas atividades de extensão?” 

Opções Professores 

Sim 37,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,50% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 12,50% 

 

A Tabela 46 mostra que para 75,00% dos professores a UNIARP proporciona 

mecanismos para o envolvimento dos professores nas atividades de extensão 

desenvolvidas na Instituição. 

 

Da mesma forma, perguntou-se as mesmos se eles já fizeram inscrição em 

algum edital de extensão oferecido pela UNIARP e os dados são apresentados na 

Tabela 47. 

 

Tabela 47: Resultado da pergunta “Você já fez inscrição em algum edital de extensão 
ofertado pela UNIARP?” 

Opções Professores 

Sim 37,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 12,50% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 
Não (nunca) 16,67% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 4,16% 

 

Os dados da Tabela 47 mostram que, embora a Instituição proporcione 

mecanismos para o envolvimento dos professores nas atividades de extensão 

desenvolvidas na Instituição, 50,01% deles ainda não fez inscrição em algum edital 

de extensão oferecido pela UNIARP. Para aprofundar dados referentes ao 

envolvimento de docentes em atividade de extensão, desprende-se da Tabela 42 que, 

durante o ciclo avaliativo de 2015-2017, 130 professores orientaram trabalhos de 

extensão financiados pelo Fundo de Apoio à Extensão e Cultura da UNIARP. 



84 

 

 

3.3.1.3.1.5. Envolvimento de discentes nas atividades de extensão 

 

Com base nos dados levantados pela CPA do Relatório Anual da 

Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias da UNIARP, verifica-

se que 218 estudantes da Instituição envolveram-se em projetos de extensão 

financiados pelo Fundo de Apoio à Extensão e Cultura da UNIARP entre os anos de 

2015 a 2017. 

Da mesma forma, para verificar sobre o envolvimento dos discentes da 

instituição nas atividades de extensão, perguntou-se aos mesmos se eles participam 

das atividades de extensão promovidas pela Instituição, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 48. 

 

Tabela 48: Resultado da pergunta “Você participa de atividades de extensão 
promovidas pela UNIARP?” 

Opções Estudantes Graduação 

Sim 20,37% 
Praticamente sim (frequentemente) 22,22% 
Praticamente não (raramente) 21,30% 
Não (nunca) 36,11% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 48 pode-se verificar que a maioria dos alunos, 

57,41% não participa das atividades de extensão promovidas pela Instituição. 

 

3.3.1.3.1.6. Divulgação das ações de extensão para a comunidade na qual está 

inserida a IES 

 

Com relação à divulgação das ações de extensão para a comunidade na qual 

a Instituição está inserida, observa-se que isto acontece por meio de jornais e revistas 

de alcance regional, programas em rádios locais, sua página na Internet e as redes 

sociais da Instituição. Além disso, a Universidade dá visibilidade aos projetos de 

extensão desenvolvidos através do seminário anual denominado Seminário de 

Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (SEDEPEX). 
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3.3.1.3.2. Relevância das atividades de extensão na comunidade 

 

Este indicador pretende avaliar a relevância das atividades de extensão na 

comunidade. 

 

3.3.1.3.2.1. Desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade com o 

detalhamento dos benefícios alcançados 

 

Os projetos de extensão e cultura da UNIARP desenvolvem-se em torno dos 

seguintes eixos: Comunicação, Resgate e Preservação da Cultura, Cidadania e 

Inclusão social, Educação, Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente, Saúde, 

Produção e Difusão de Tecnologias, e Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico 

e Regional. Com base nos dados do Relatório Anual da Coordenadoria de Extensão, 

Cultura e Relações Comunitárias da UNIARP dos anos de 2015 a 2017, verifica-se 

que os vários programas desenvolvidos dentro destes 8 eixos atenderam, no referido 

período, a 69.448 participantes, totalizando 11.400 horas de atividades. Embora não 

existam mecanismos sistematizados para verificar os benefícios alcançados na 

sociedade com o desenvolvimento de tais projetos, estima-se que o desenvolvimento 

de tais atividades tenha possibilitado, de certa forma, a troca de conhecimentos entre 

a Universidade e a Sociedade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 

da região na qual a Instituição está inserida. 

 

3.3.1.3.2.2. Resultados de projetos que contribuíram para a melhoria da qualidade 

de vida da população 

 

Dentro dos seus projetos de extensão, a Instituição desenvolve atividades 

ligadas a melhoria da qualidade de vida para população da região na qual a 

universidade está inserida. Neste contexto, os dados do Relatório Anual da 

Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias e o Balanço Social 

2016 da UNIARP indicam o desenvolvimento de programas sistematizados como a 

Universidade Aberta da Maior Idade, desenvolvido nas cidades de Caçador, 

Fraiburgo, Santa Cecília e Lebon Régis; UNIARP na Comunidade; Assistência 
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Fisioterapêutica para a Comunidade, desenvolvida pela Clínica de Fisioterapia da 

UNIARP; Projeto das Plantas Medicinais, desenvolvido pelo cursos de Farmácia e 

Engenharia Ambiental e Sanitária da UNIARP em conjunto com a Prefeitura Municipal 

de Caçador; e Grupo de Apoio à Pessoas com Parkinson, do Grupo de Pesquisa 

Interdisciplinar de Estudos em Saúde (GIES), entre outros. Embora não existam 

mecanismos que comprovem os resultados destes projetos na melhoria da qualidade 

de vida da população, pode-se inferir que, de alguma forma, tais programas 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

3.3.1.3.2.3. Resultados de projetos que propiciaram benefícios no desenvolvimento 

profissional e na geração de empregos e de rendas 

 

Nos eixos de extensão da UNIARP, que servem de elemento norteador para o 

desenvolvimento de projetos de extensão, verifica-se a existência de dois eixos 

associados ao desenvolvimento profissional e a geração de emprego e renda: 

Produção e Difusão de Tecnologias e Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico 

Regional. Tais eixos estão ligados aos eixos estão em consonância com as áreas 

temáticas Tecnologia e Trabalho, constantes no Plano Nacional de Extensão. Nos 

relatórios anuais da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias 

verifica-se o desenvolvimento de eventos ligadas aos dois eixos de extensão citados, 

como, por exemplo, a Semana Tecnológica, desenvolvida pelos cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Ambiental e Sanitária e Sistemas de Informação da UNIARP. 

 

3.3.1.3.2.4. Desenvolvimento de projetos com resultados tecnológicos inovadores 

para a ampliação da produtividade nas diversas áreas do mercado de trabalho 

 

O eixo de extensão da UNIARP Produção e Difusão de Tecnologias serve ao 

propósito de aglutinar projetos ligados à questões tecnológicas que, em última 

instância, contribuem para o aumento da produtividade nas várias áreas do mercado 

de trabalho. 
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3.3.1.3.2.5. Resultados de projetos de extensão que propiciaram melhoria e 

inovação nos conteúdos e metodologias de ensino 

 

Com base nos dados do Relatório Anual da Coordenadoria de Extensão, 

Cultura e Relações Comunitárias dos anos de 2015 a 2017, verifica-se o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades que visam a melhoria e inovação nos 

conteúdos e metodologias de ensino: Pós-Graduação em Docência do Ensino 

Superior, ofertado aos professores da UNIARP; Seminário de Práticas Pedagógicas 

Inovadoras: experiências da Educação Básica Catarinense; Seminário Internacional 

de Práticas Pedagógicas Inovadoras: desafios e perspectivas da educação no século 

XXI; Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Gerência de Educação; 

e Seminário de Estudos Interdisciplinares em Educação, entre outros. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 2, políticas para a extensão, é 

apresentado o Quadro 6 que procura sintetizar a existência de evidências acerca de 

cada um dos indicadores analisados. 

 

Quadro  6: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

2.3 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.1.3.1.1. Mecanismos de estímulo à realização 
de programas e projetos de extensão 

X    

3.3.1.3.1.2. Realização de eventos e prestação de 
serviços coerentes com as necessidades e 
demandas da área de abrangência da IES 

X    

3.3.1.3.1.3. Integração das atividades de extensão 
com as de ensino e da pesquisa 

 X   

3.3.1.3.1.4. Envolvimento de docentes nas 
atividades de extensão 

 X   

3.3.1.3.1.5. Envolvimento de discentes nas 
atividades de extensão 

 X   

3.3.1.3.1.6. Divulgação das ações de extensão 
para a comunidade na qual está inserida a IES 

 X   

3.3.1.3.2.1. Desenvolvimento de projetos voltados 
para a comunidade com o detalhamento dos 
benefícios alcançados 

 X   
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3.3.1.3.2.2. Resultados de projetos que 
contribuíram para a melhoria da qualidade de vida 
da população 

 X   

3.3.1.3.2.3. Resultados de projetos que 
propiciaram benefícios no desenvolvimento 
profissional e na geração de empregos e de 
rendas 

 X   

3.3.1.3.2.4. Desenvolvimento de projetos com 
resultados tecnológicos inovadores para a 
ampliação da produtividade nas diversas áreas do 
mercado de trabalho 

  X  

3.3.1.3.2.5. Resultados de projetos de extensão 
que propiciaram melhoria e inovação nos 
conteúdos e metodologias de ensino 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de programas e projetos de extensão institucionalizados; 

 Grande quantidade de eventos de extensão realizados e público atendido; 

 Alinhamento dos programas e projetos de extensão com os eixos de 

extensão definidos na UNIARP e com as áreas temáticas definidas no Plano 

Nacional de Extensão.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Inexistência de um mecanismo de mensuração dos resultados das atividades 

de extensão na comunidade; 

 Baixo envolvimento dos docentes e estudantes nas atividades de extensão 

desenvolvidas pela Instituição. 

 

Recomendações da CPA: 

 Implementar um mecanismo de mensuração dos resultados das atividades 

de extensão desenvolvidas na comunidade; 

 Criar mecanismos de incentivo para um maior envolvimento dos docentes e 

discentes nas atividades de extensão; 

 Manter e aprimorar os projetos de extensão desenvolvidos pela Instituição; 
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 Buscar fontes alternativas para o financiamento das atividades de extensão; 

 Ofertar cursos de formação técnica através de atividades de extensão 

visando a capacitação da comunidade local e regional para o mercado de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

3.3.1.4. A política para a pós-graduação 

 

3.3.1.4.1. Políticas Institucionais de Pós-Graduação 

 

Este indicador pretende avaliar as políticas institucionais de pós-graduação. 

 

3.3.1.4.1.1. Coerência entre a criação e expansão da Pós-Graduação com as metas 

do PDI 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP, no seu capítulo 2, 

Projeto Pedagógico Institucional especifica as metas da Instituição para a pós-

graduação, quer seja a nível de lato-sensu e stricto-sensu. Com base na análise dos 

documentos verifica-se que as políticas de pós-graduação estão alinhadas com o 

plano de sustentabilidade da Instituição, bem como com o seu compromisso com o 

desenvolvimento regional. Neste contexto, os cursos de pós-graduação visam atender 

as demandas regionais por capacitação. 

Uma análise das qualificações e defesas realizadas no âmbito do curso de 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado Profissional 

em Educação Básica no ano de 2017, por exemplo, permite concluir acerca do 

compromisso da instituição com a problemática e desenvolvimento regional: A 

implantação do planejamento anual de gestão na Escola Núcleo Rio Doce para uma 

educação inovadora; Proposta de um programa de promoção da saúde para intervir 

no estilo de vida dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental da Escola 
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Nucleada Municipal Santa Catarina em Lebon Régis; Aprendizagem matemática na 

Escola Gleidis Rodrigues: diagnóstico e intervenção; Ambientes Alternativos de leitura 

numa escola pública de Caçador (SC): da implantação à avaliação; Gestão 

democrática da escola e o combate à indisciplina estudantil no contexto de quatro 

escolas de Fraiburgo (SC); A construção de games por professores das séries iniciais 

da rede pública do município de Caçador (SC); Bibliotecas das escolas municipais de 

Caçador (SC): da descrição aos horizontes de transformação; Análise da formação 

cidadã em uma escola do município de Fraiburgo (SC); Implantação do turismo 

sustentável através do bosque modelo Caçador; e Desafios da educação para o 

desenvolvimento regional: um estudo de caso no município de Caçador –SC. 

 

3.3.1.4.1.2. Reconhecimento e credenciamento dos cursos de Pós-Graduação pelos 

órgãos competentes (CAPES, CEE) 

 

Os cursos de pós-graduação lato-sensu da UNIARP são todos aprovados pelo 

Conselho Universitário (CONSUN) da Instituição. Tal aprovação segue as orientações 

constantes na Resolução CNE-CES N° 01 de Março de 2001, que estabelece normas 

para o funcionamento de cursos de Pós-Graduação. 

Por sua vez, os dois cursos de pós-graduação stricto-sensu da Instituição, 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e do Mestrado Profissional 

em Educação Básica, são reconhecidos pela  PORTARIA N° 919, de 18 de Agosto de 

2016 e PORTARIA N° 1.041, de 12 de Setembro de 2016, respectivamente. 

 

3.3.1.4.1.3. Produção científica compatível com os objetivos e linhas de pesquisa 

dos cursos 

 

Os cursos de pós-graduação stricto-sensu da Instituição desenvolvem suas 

atividades de ensino e pesquisa com base nas linhas de pesquisa definidas nos seus 

ordenamentos: “Desenvolvimento e Associativismo” e “Desenvolvimento, Sociedade 

e Educação” no Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, e “Cultura, 

Ensino e Formação Docente” e “Políticas Públicas e Gestão da Educação” no 

Mestrado Profissional em Educação Básica. 
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Com relação aos cursos de pós-graduação lato-sensu, não foram encontradas 

linhas de pesquisa especificadas para os referidos cursos. 

 

3.3.1.4.1.4. Mecanismos de divulgação da produção científica 

 

A Instituição se utiliza de um conjunto de periódicos online para a divulgação 

da sua produção científica: Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde; Professare; 

Revista Visão: Gestão Organizacional; "Percepções": Periódico Científico de 

Comunicologia; Ignis: Periódico Científico de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e 

Tecnologia da Informação; Ponto de Vista Jurídico; A-Valere: Periódico Científico de 

Avaliação Educacional e Extensão em Foco. Tais revistas também aceitam trabalhos 

produzidos por professores e estudantes de outras instituições de ensino e pesquisa, 

desde que devidamente avaliados pela comissão editorial das revistas. Além disso, 

frequentemente professores e estudantes da Instituição encaminham seus trabalhos 

para mecanismos de divulgação científica externos à Instituição. 

 

3.3.1.4.1.5. Apoio à participação docente em eventos científicos 

 

Para verificar a existência de apoio institucional à participação docente em 

eventos científicos, foi perguntado aos professores se UNIARP incentiva e viabiliza a 

participação de docentes em eventos científicos, sendo os resultados apresentados 

na Tabela 49. 

 

Tabela 49: Resultado da pergunta “A UNIARP incentiva e viabiliza a participação dos 
docentes em eventos científicos?” 

Opções Professores 

Sim 25,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 8,33% 
Praticamente não (raramente) 54,17% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 8,33% 

 

A Tabela 49 mostra que para 58,34% dos professores, a UNIARP não incentiva 

a participação dos docentes em eventos científicos. 
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3.3.1.4.1.6. Atuação profissional de egressos na sua área de formação 

 

Para verificar se os egressos da Instituição atuam na sua área de formação, 

perguntou-se aos mesmos de estão atuando na área da sua graduação da UNIARP, 

sendo os dados apresentados na Tabela 50. 

 

Tabela 50: Resultado da pergunta “Você está atuando na área de sua graduação 
realizada na UNIARP?”   

Opções Estudantes Egressos 

Sim 65,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 5,00% 
Praticamente não (raramente) 15,00% 
Não (nunca) 15,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 50, pode-se verificar que praticamente 70,00% 

dos egressos da UNIARP estão atuando na sua área de graduação. 

 

3.3.1.4.2. Integração entre graduação e pós-graduação 

 

Este indicador pretende avaliar a integração entre a graduação e a pós-

graduação na UNIARP. 

 

3.3.1.4.2.1. Atuação dos docentes da pós-graduação no ensino de graduação 

 

A UNIARP promove a utilização dos seus docentes tanto na graduação quanto 

na sua pós-graduação, mantendo assim uma integração entre estes dois níveis de 

ensino. Conforme dados obtidos nas coordenadorias de pós-graduação lato-sensu e 

stricto-sensu, verificou-se que, no ano de 2017, 26 professores de graduação atuaram 

também no lato-sensu, de um total de 319 professores ativos, e 05 professores do 

stricto-sensu, de um total de 12 professores, atuaram também na graduação. Convém 

ressaltar aqui que a pós-graduação lato-sensu definiu como estratégia a utilização de 

professores externos à Instituição nas suas atividades. Tal estratégia se justifica em 

função de que praticamente 50,00% dos alunos de pós-graduação foram egressos da 

Instituição e que tais alunos já tiveram contato com os professores da Instituição na 
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graduação, justificando-se assim a necessidade de oxigenação do seu quadro de 

professores para atender a esta clientela. Da mesma forma, o uso de professores 

externos à Instituição pode também se justificar em função da necessidade de 

conhecimentos específicos em relação ao curso de pós-graduação lato sensu 

ofertado. 

 

3.3.1.4.2.2. Integração dos projetos de iniciação científica com as linhas de pesquisa 

da Pós-Graduação 

 

A pós-graduação stricto-sensu da UNIARP possui linhas de pesquisa 

claramente definidas, enquanto não se verifica a definição de linhas de pesquisa lato-

sensu na Instituição. Os projetos de iniciação científica financiados pelo Fundo de 

Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) 

normalmente seguem linhas de pesquisa específicas, definidas em edital próprio. Por 

sua vez, não foi verificada a existência de linhas de pesquisa nos editais de 

financiamento de projetos de iniciação científica financiados pelo governo do Estado 

de Santa Catarina através das Bolsas de Pesquisa do Artigo 170 e do Artigo 171. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 2, políticas para a pós-

graduação, é apresentado o Quadro 7 que procura sintetizar a existência de 

evidências acerca de cada um dos indicadores analisados. 

 

Quadro  7: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

2.4 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.1.4.1.1. Coerência entre a criação e expansão 
da Pós-Graduação com as metas do PDI 

 X   

3.3.1.4.1.2. Reconhecimento e credenciamento 
dos cursos de Pós-Graduação pelos órgãos 
competentes (CAPES, CEE) 

X    

3.3.1.4.1.3. Produção científica compatível com os 
objetivos e linhas de pesquisa dos cursos 

 X   

3.3.1.4.1.4. Mecanismos de divulgação da 
produção científica 

 X   
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3.3.1.4.1.5. Apoio à participação docente em 
eventos científicos 

 X   

3.3.1.4.1.6. Atuação profissional de egressos na 
sua área de formação 

X    

3.3.1.4.2.1. Atuação dos docentes da pós-
graduação no ensino de graduação 

 X   

3.3.1.4.2.2. Integração dos projetos de iniciação 
científica com as linhas de pesquisa da Pós-
Graduação 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Oferta de cursos de pós-graduação que propiciam a formação continuada 

dos egressos da Instituição; 

 Envolvimento dos cursos de graduação na definição de oferta de cursos de 

pós-graduação lato-sensu; 

 Envolvimento dos professores da pós-graduação stricto-sensu na graduação 

da Instituição; 

 Esforço da Instituição na implantação de programas de pós-graduação strico-

sensu.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Inexistência de um procedimento sistemático de avaliação dos cursos de 

pós-graduação; 

 Inexistência de um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP, 

tanto de graduação quanto de pós-graduação; 

 

Recomendações da CPA: 

 Implementar um processo sistemático de identificação do perfil 

socioeconômico do estudante de pós-graduação; 
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 Manter a aprimorar a oferta de cursos de pós-graduação; 

 Implementar um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP; 

 Manter e aprimorar o incentivo à divulgação de trabalhos científicos 

desenvolvidos por professores e alunos da Instituição em eventos científicos; 

 Instituir uma política de incentivo financeiro à participação de professores em 

eventos científicos; 

 Manter e aprimorar a oferta de cursos de pós-graduação da Instituição. 

 

 

 

3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

A dimensão 4, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende o 

processo de comunicação da Instituição com a sociedade, mas especificamente os 

sistemas de comunicação da universidade com a sociedade e sua imagem pública. 

 

3.3.2.1. Sistemas de comunicação e informação da IES com a comunidade interna e 

externa 

 

Sendo a UNIARP uma universidade regional, torna-se indispensável a adoção 

de ferramentas que otimizem a circulação de informações entre a Universidade e a 

comunidade externa. 

 

3.3.2.1.1. Existência de informações em meios digitais (página da IES, dos cursos, 

portais, intranet, internet e outros) 

 

A UNIARP disponibiliza à sociedade uma página web que serve de ponto de 

referência para a divulgação de informação à sua comunidade interna e externa. Tal 

site oferece um portal acadêmico para os alunos acompanharem sua situação 

acadêmica e o andamento das suas disciplinas e para os professores gerenciar as 

disciplinas que estão ministrando; um portal para os funcionários obter informações e 
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documentos para o melhor andamento de suas atividades; um portal para os alunos, 

professores e funcionários interagir com o a biblioteca da Instituição; um portal com 

informações do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e portais para os alunos do 

Colégio de Aplicação da Instituição. Da mesma forma, este web site disponibiliza à 

comunidade informações gerais sobre a instituição e seus documentos legais, cursos 

de graduação, pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura e da secretaria 

acadêmica. Além disso, a instituição disponibiliza uma intranet à seus funcionários e 

um serviço de web mail a seus funcionários e professores e se utiliza das redes sociais 

Twitter, Facebook e Flickr para a divulgação de suas ações, bem como um canal direto 

com o público interno e externo através de email.  

 

3.3.2.1.2. Existência de informações em meios impressos (guias, jornais, murais, 

revistas, boletins, manuais, panfletos e outros) 

 

A partir da disseminação dos meios on-line e das redes sociais, a UNIARP tem 

se utilizado destes meios para a divulgação das suas ações. Esporadicamente a 

instituição faz a veiculação de notícias e anúncios também em jornais impressos das 

cidades de Caçador, Videira, Fraiburgo, Santa Cecília e eventualmente, divulgação 

em jornais impressos de abrangência regional e estadual. Da mesma forma, 

esporadicamente se utiliza da veiculação de notícias em revista de circulação mensal.  

Por outro lado, se utiliza de meios impressos principalmente em ações de 

marketing, produzindo e distribuindo material institucional impresso como banners, 

folders e panfletos em campanhas de vestibular e outros eventos durante o ano todo. 

 

3.3.2.1.3. Existência de informações em rádio e TV 

 

Para divulgar suas ações na comunidade na qual está inserida, a UNIARP 

também se utiliza das rádios das cidades de sua abrangência, mais especificamente 

de Caçador, Videira, Lebon Régis, Fraiburgo e Curitibanos. Tal utilização se dá para 

fins de divulgação de publicidade da Instituição e de suas ações, bem como 

vinculando notícias diárias. Uma utilização mais efetiva dos canais de rádio se dá nos 

períodos de campanha de vestibular e processos seletivos específicos. Não se 
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verificam campanhas e divulgação de ações da UNIARP em estações de TV da 

região. 

 

 

3.3.2.1.4. Adequação dos mecanismos de comunicação institucional as metas, 

objetivos e finalidades da IES 

 

Com o intuito de analisar a adequação dos mecanismos de comunicação 

institucional às metas, objetivos e finalidades da Instituição, perguntou-se aos 

professores e estudantes de graduação e pós-graduação se as informações 

disponibilizadas no portal acadêmico da UNIARP são claras e objetivas e as respostas 

apresentadas na Tabela 51. 

 

Tabela 51: Resultado da pergunta “As informações disponibilizadas no portal 
acadêmico da UNIARP são claras e objetivas?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 58,33% 58,33% 48,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,50% 26,85% 42,67% 
Praticamente não (raramente) 4,17% 9,26% 4,00% 
Não (nunca) 0,00% 4,63% 4,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,93% 1,33% 

 

Os dados da Tabela 51 mostram que para 95,83% dos professores, 85,18% 

dos estudantes de graduação e 90,67% dos estudantes de pós-graduação, as 

informações disponibilizadas no portal acadêmico da UNIARP são claras e objetivas. 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos estudantes de graduação, pós-graduação, 

egressos, professores, funcionários técnico-administrativos e membros da 

comunidade externa à Instituição se as informações disponibilizadas em meios 

impressos são claras e objetivas e as respostas apresentadas na Tabela 52  e Tabela 

53. 
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Tabela 52: Resultado da pergunta “As informações disponibilizadas pela UNIARP em 
meios impressos (guias, jornais, murais, revistas, boletins, manuais, panfletos e 
outros) são claras e objetivas?” 

Opções 
Estudantes 

Graduação Pós Egressos 

Sim 50,00% 46,67% 45,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 29,41% 38,67% 45,00% 
Praticamente não (raramente) 11,76% 8,00% 10,00% 
Não (nunca) 5,88% 2,66% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

2,94% 4,00% 0,00% 

 

Tabela Nº 53: Resultado da pergunta “As informações disponibilizadas pela UNIARP 
em meios impressos (guias, jornais, murais, revistas, boletins, manuais, panfletos e 
outros) são claras e objetivas?” 

Opções Professores 
Funcionário Técnico 

Administrativo 
Comunidade 

Externa 

Sim 62,50% 59,21% 26,92% 
Praticamente sim 
(frequentemente) 

37,50% 36,84% 34,62% 

Praticamente não (raramente) 0,00% 3,95% 19,23% 
Não (nunca) 0,00% 0,00% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 19,23% 

 

A Tabela 53 aponta que para 79,41% dos estudantes de graduação, 85,34% 

dos estudantes de pós-graduação, 90,00% dos estudantes egressos, 100,00% dos 

professores, 96,05% dos funcionários técnico-administrativos e 61,54% dos membros 

da comunidade externa da universidade entrevistados, as informações 

disponibilizadas pela UNIARP em meios impressos são claras e objetivas. 

 

 

Além disso, perguntou-se aos gestores, estudantes de graduação, pós-

graduação, egressos, professores, funcionários técnico-administrativos e membros da 

comunidade externa à Instituição se as formas de comunicação utilizadas pela 

UNIARP dão visibilidade às ações desenvolvidas pela Instituição, sendo as respostas 

na Tabela 54 e Tabela 55. 
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Tabela 54: Resultado da pergunta “As formas de comunicação utilizadas pela 
UNIARP dão visibilidade às ações desenvolvidas pela instituição?” 

Opções Gestores 
Estudantes 

Graduação Pós Egressos 

Sim 22,22% 45,37% 44,00% 35,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 77,78% 35,19% 32,00% 35,00% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 10,19% 18,67% 30,00% 
Não (nunca) 0,00% 6,48% 1,33% 0,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 2,77% 4,00% 0,00% 

 

Tabela 55: Resultado da pergunta “As formas de comunicação utilizadas pela 
UNIARP dão visibilidade às ações desenvolvidas pela instituição?” 

Opções Professores 
Funcionário Técnico 

Administrativo 
Comunidade 

Externa 

Sim 41,67% 46,05% 30,77% 
Praticamente sim 
(frequentemente) 

41,67% 43,42% 19,23% 

Praticamente não (raramente) 16,66% 10,53% 30,77% 
Não (nunca) 0,00% 0,00% 3,85% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 15,38% 

 

A análise dos dados da Tabela 55 mostram que para 80,56% dos estudantes 

de graduação, 76,00% dos estudantes de pós-graduação, 70,00% dos estudantes 

egressos, 83,34% dos professores, 89,47% dos funcionários técnico-administrativos 

e 50,00% dos membros da comunidade externa da universidade entrevistados, as  

formas de comunicação utilizadas pela UNIARP dão visibilidade às ações 

desenvolvidas pela instituição. 

 

 

Por fim, perguntou-se aos funcionários técnico-administrativos, estudantes 

egressos e membros da comunidade externa à Instituição se o site da UNIARP é claro 

e objetivo e as respostas apresentadas na Tabela 56 
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Tabela 56: Resultado da pergunta “O site da UNIARP é claro e objetivo?” 

Opções 
Funcionário Técnico-

Administrativo 
Estudante 
Egresso 

Comunidade 
Externa 

Sim 47,74% 40,00% 12,45% 
Praticamente sim 
(frequentemente) 

47,37% 45,00% 31,12% 

Praticamente não (raramente) 7,89% 10,00% 24,72% 
Não (nunca) 0,00% 5,00% 8,24% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 23,47% 

  

Com base nos dados da Tabela 56, verifica-se que o site da UNIARP é 

entendido como sendo claro e objetivo para 95,11% dos funcionários técnico-

administrativos, 85% dos estudantes egressos e 43,57% dos membros da 

comunidade externa. Ressalta-se o percentual de 23,47% dos membros da 

comunidade externa que não se consideraram aptos a responder, provavelmente pelo 

fato de não acessarem o site da Instituição. 

 

 

3.3.2.2. Imagem pública 

 

3.3.2.2.1. Representação da IES em entidades públicas e privadas 

 

De acordo com o Balanço Social de 2016 da UNIARP pode-se verificar que a 

mesma possui cadeira em diversas instituições e órgãos do Município e também de 

âmbito regional e estadual, dentre eles: (i) Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); (ii)  

Conselho Municipal de Desenvolvimento de Caçador; (iii) Conselho de Cultura do 

município de Caçador; (iv) Conselho de Turismo do município de Caçador; (v)  

Conselho Municipal de Esporte; (vi) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional; (vii) Conselho Municipal de Educação; (viii) ACAFE; (ix) Conselho de 

Desenvolvimento Regional -10ª SDR; (x) Defesa Civil de Caçador; e (xi) Conselho 

Consultivo do Hospital Maicé. 

 

3.3.2.2.2. Intercâmbios e parcerias para o desenvolvimento de estágios, pesquisas, 

projetos, prestação de serviços e outros 
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De acordo com o web site da UNIARP pode-se verificar que a Instituição possui 

um número de convênios firmados de forma a possibilitar o desenvolvimento de 

estágios aos seus acadêmicos. São alguns exemplos, os convênios com o Hospital 

Maicé, Ministério Público, APAE, agências bancárias da cidade, Secretaria de Estado 

da Justiça e Cidadania, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Serviço Social a 

Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), Fundação Municipal de 

Cultura, Câmara Municipal de Vereadores e Prefeituras Municipais de cidades de sua 

abrangência. Além disso, para facilitar o encaminhamento dos acadêmicos para 

estágio, um convênio da UNIARP com o Instituto Euvaldo Lodi foi firmado de modo 

que a Instituição sedia um posto do IEL/SC, aproximando assim os alunos do mercado 

de trabalho através do estágio. 

 

3.3.2.2.3. Presença da IES na mídia 

 

Para estreitar o relacionamento da Instituição com os meios de comunicação e 

possibilitar uma melhor divulgação de suas ações a UNIARP instituiu a Agência de 

Comunicação da UNIARP (AGECOM). Neste contexto, a AGECOM é responsável por 

produzir material informativo, quer seja em meio impresso, eletrônico, mídias sociais 

e rádios e jornais dando maior visibilidade às ações da UNIARP. 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 4, é apresentado o Quadro 8, 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 8: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 4 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.2.1.1. Existência de informações em meios 
digitais (página da IES, dos cursos, portais, 
intranet, internet e outros) 

X    

3.3.2.1.2. Existência de informações em meios 
impressos (guias, jornais, murais, revistas, 
boletins, manuais, panfletos e outros) 

X    

3.3.2.1.3. Existência de informações em rádio e 
TV 

 X   
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3.3.2.1.4. Adequação dos mecanismos de 
comunicação institucional as metas, objetivos e 
finalidades da IES 

X    

3.3.2.2.1. Representação da IES em entidades 
públicas e privadas 

X    

3.3.2.2.2. Intercâmbios e parcerias para o 
desenvolvimento de estágios, pesquisas, projetos, 
prestação de serviços e outros 

X    

3.3.2.2.3. Presença da IES na mídia X    
Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Presença da Instituição nas mídias eletrônicas; 

 Representatividade da Instituição em entidades públicas e privadas; 

 Convênios firmados pela Instituição para o desenvolvimento de estágios 

acadêmicos; 

 Visibilidade das ações desenvolvidas pela Instituição junto à comunidade 

externa. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 . 

 

Recomendações da CPA: 

 Assegurar a manutenção da identidade visual da UNIARP em publicações e 

conteúdos de divulgação, quer seja em material impresso ou virtual; 

 Intensificar a divulgação das ações da UNIARP através das redes sociais e 

mídias tradicionais; 

 Intensificar o programa de visitação aos alunos das escolas de Ensino Médio 

de Caçador e Região. 
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3.3.3. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Estudantes 

 

A dimensão 9, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende as 

políticas de atendimento a estudantes e egressos da Instituição. Tais políticas, na 

percepção da UNIARP, visam a inserção dos mesmos na educação superior e sua 

manutenção visando sua formação acadêmica de qualidade. 

 

3.3.3.1. Política de acesso (formas de ingresso, índices de matrícula, reingresso, 

transferências externas, bolsas) 

 

Com relação às políticas de acesso dos estudantes na Instituição são 

apresentados indicadores que demonstram as políticas de acesso dos estudantes, 

bem como dados relativos a número de vagas e demanda. 

 

3.3.3.1.1. Relação adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos pela IES e a 

demanda existente na região (relação candidato/vaga) 

 

Para analisar a relação entre o número de vagas ofertadas nos cursos da 

Instituição e a procura, a Tabela 57 apresenta a quantidade de vagas dos cursos da 

Instituição no ano de 2017, bem como a quantidade de inscritos para o processo 

seletivo ou vestibular dos referidos cursos. 

 

Tabela 57: Vagas e inscritos no vestibular ou processo seletivo por curso 

Curso 
2017 

Vagas Inscritos 

Administração 100 153 

Administração (FRGO) 50 81 

Agronomia 50 58 

Arquitetura e Urbanismo 50 20 

Ciências Biológicas 50 44 

Ciências Contábeis 50 57 

Ciências Contábeis (FRGO) 50 30 

Direito 150 98 

Direito (FRGO) 50 50 

Educação Física 100 91 

Educação Física (FRGO) 50 40 
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Enfermagem 50 92 

Enfermagem (FRGO) 50 45 

Engenharia Ambiental e Sanitária 50 32 

Engenharia Civil 50 41 

Engenharia de Produção (FRGO) 50 28 

Engenharia Elétrica 50 41 

Engenharia Mecânica 50 35 

Engenharia Mecatrônica 50 19 

Farmácia 50 56 

Fisioterapia 50 38 

Geografia 50 1 

Jornalismo 50 30 

Letras – Trilíngue 50 9 

Matemática 50 9 

Pedagogia 50 47 

Pedagogia (FRGO) 50 42 

Psicologia 50 39 

Psicologia (FRGO) 50 41 

Serviço Social 50 50 

Sistemas de Informação 50 37 

Tecnologia em Estética e Cosmética 50 29 

Tecnologia em Estética e Cosmética  (FRGO) 50 44 

Total 1850 1527 
Fonte: Secretaria Acadêmica da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 57 verifica-se que a Instituição ofertou, no ano 

de 2017, 1850 vagas em seus cursos de graduação. Neste período, a quantidade de 

inscritos no vestibular ou processo seletivo totalizou 1527 candidatos. Convém 

ressaltar aqui que, na medida que um determinado curso não atingiu uma quantidade 

mínima de inscritos, de acordo com o edital de oferta de vagas, o curso não seria 

ofertado, havendo a possibilidade dos alunos optarem por outro curso da Instituição. 

 

3.3.3.1.2. Critérios de seleção e matrícula 

 

O processo de seleção de estudantes na UNIARP se dá através de vestibular, 

com prova e redação; processo seletivo, também com prova e redação; reingresso de 

portadores de diploma de ensino superior e transferência externa. Estes dois últimos 



105 

 

processos de seleção estão condicionados à existência de vagas, de acordo com o 

limite de vagas existentes.  

Por outro lado, os critérios para efetivação de matrícula de estudantes na 

UNIARP são estabelecidos pelo seu Regulamento Geral, Seção II – Da Matrícula dos 

cursos de graduação e sequenciais, Artigo 55 a Artigo 63. 

 

3.3.3.1.3. Relação adequada entre matrículas e as vagas oferecidas pelos cursos 

(dados: nº matrículas, trancamento, reingresso, transferências, nº médio de alunos 

por turma/curso) 

 

Para verificar a relação entre a quantidade de matrículas e o número de vagas 

oferecidas nos cursos da Instituição, a Tabela 58 apresenta os cursos da Instituição 

com suas respectivas vagas e alunos matriculados. 

 

Tabela 58: Vagas e matrículas efetuadas por curso 

Curso 
2015 2016 2017 

Vagas Matrículas Vagas Matrículas Vagas Matrículas 

Administração 100 82 100 89 100 97 

Administração (FRGO) 50 24 100 55 50 34 

Agronomia 50 47 50 49 50 49 

Arquitetura e Urbanismo 50 23 50 27 50 18 

Ciências Biológicas 50 16 50 18 50 28 

Ciências Contábeis 50 46 50 29 50 51 

Ciências Contábeis (FRGO) 50 16 50 29 50 21 

Direito 100 126 100 151 150 154 

Direito (FRGO) 0 0 50 48 50 51 

Educação Física 100 112 100 95 100 120 

Educação Física (FRGO) 0 0 0 0 50 24 

Enfermagem 50 18 50 55 50 46 

Enfermagem (FRGO) 0 0 0 0 50 27 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária 

50 12 50 12 0 2 

Engenharia Civil 100 70 100 58 50 29 

Engenharia de Produção (FRGO) 0 0 50 37 50 20 

Engenharia Elétrica 50 42 50 22 50 29 

Engenharia Mecânica 50 52 50 46 50 37 

Engenharia Mecatrônica 50 19 50 23 50 17 

Farmácia 50 20 50 14 50 35 

Fisioterapia 50 27 50 33 50 34 

Jornalismo 0 3 50 21 50 17 
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Letras – Trilíngue 50 26 50 27 0 7 

Matemática 0 1 0 0 0 0 

Pedagogia 50 35 50 49 50 47 

Pedagogia (FRGO) 0 0 0 0 50 27 

Psicologia 50 42 50 38 50 49 

Psicologia (FRGO) 0 0 50 41 50 30 

Serviço Social 50 22 50 28 50 35 

Sistemas de Informação 50 33 50 37 50 25 

Tecnologia em Estética e 
Cosmética 

50 18 50 36 50 29 

Tecnologia em Estética e 
Cosmética  (FRGO) 

0 0 50 16 50 22 

Total 1350 932 1650 1183 1650 1211 

Fonte: Secretaria Acadêmica da UNIARP 

 

Os dados da Tabela 58 mostram que a quantidade de vagas ofertadas pelos 

cursos da Instituição atendem e superam à demanda da região. Nota-se que nem 

todas as vagas oferecidas pelos cursos são preenchidas. No período do ciclo 

avaliativo em questão a instituição ofereceu 4650 novas vagas, sendo 3226 delas 

preenchidas, o que perfaz um total de 71,53% das vagas preenchidas. 

 

Da mesma forma, cabe analisar também a questão da evasão nos cursos de 

graduação da Instituição. Os dados da evasão dos cursos de graduação da UNIARP 

durante o ciclo avaliativo 2015-2017 são apresentados na Tabela 59. 

 

Tabela 59: Evasão semestral dos cursos da UNIARP no ciclo avaliativo 

Curso 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 

Administração 11,32% 11,79% 12,63% 8,67% 17,17% 11,04% 

Administração (FRGO) 13,68% 13,91% 13,64% 8,46% 13,39% 24,75% 

Agronomia 9,95% 10,98% 9,79% 13,79% 10,70% 11,63% 

Arquitetura e Urbanismo 12,22% 19,05% 11,88% 11,24% 10,10% 3,26% 

Artes Visuais 14,29% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ciências Biológicas 15,79% 14,29% 20,00% 10,26% 14,81% 18,87% 

Ciências Contábeis 10,29% 14,47% 7,89% 9,27% 14,11% 13,48% 

Ciências Contábeis (FRGO) 14,71% 6,90% 17,65% 22,95% 10,77% 11,67% 

Comunicação 
Social/Jornalismo 

22,22% 4,55% 12,20% 21,62% 16,22% 32,26% 

Direito 7,54% 8,06% 9,16% 8,85% 11,30% 7,21% 

Direito (FRGO) 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 15,18% 14,41% 

Educação Física 16,00% 18,58% 18,90% 16,00% 12,34% 17,74% 

Educação Física (FRGO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 25,00% 
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Enfermagem 11,65% 16,30% 9,38% 14,63% 17,65% 12,40% 

Enfermagem (FRGO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12% 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária 

15,79% 19,05% 17,07% 15,38% 17,65% 3,70% 

Engenharia Civil 9,43% 11,34% 7,54% 9,92% 9,52% 8,21% 

Engenharia de Produção (FRGO) 0,00% 0,00% 11,11% 23,08% 21,43% 14,89% 

Engenharia Elétrica 9,45% 10,08% 11,35% 10,24% 5,60% 10,40% 

Engenharia Mecânica 9,04% 15,38% 10,47% 9,66% 8,24% 11,11% 

Engenharia Mecatrônica 19,23% 11,90% 10,59% 13,24% 13,11% 10,34% 

Farmácia 8,65% 7,14% 8,89% 8,54% 11,00% 7,69% 

Fisioterapia 9,26% 15,31% 10,20% 8,79% 18,69% 13,19% 

Geografia 60,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Historia 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras – Trilíngue 3,45% 11,29% 10,53% 11,76% 15,15% 5,26% 

Matemática 19,35% 20,83% 11,76% 0,00% 26,32% 25,00% 

Pedagogia 4,73% 9,88% 10,90% 7,50% 9,71% 5,77% 

Pedagogia (FRGO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,59% 

Psicologia 8,21% 16,54% 12,03% 9,52% 12,93% 13,77% 

Psicologia (FRGO) 18,42% 10,71% 6,90% 9,23% 14,44% 14,71% 

Serviço Social 7,87% 10,98% 6,82% 16,88% 7,78% 13,41% 

Sistemas de Informação 18,18% 12,50% 12,93% 12,00% 16,22% 17,02% 

Tecnologia em Estética e 
Cosmética 

10,98% 13,25% 5,49% 17,39% 21,21% 16,18% 

Tecnologia em Estética e 
Cosmética  (FRGO) 

6,25% 28,57% 14,29% 13,33% 16,67% 22,22% 

Total 11,12% 12,57% 11,24% 11,18% 13,04% 12,05% 

Fonte: Setor de Controladoria e Custos da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 59, pode-se verificar que a evasão média 

semestral nos cursos da UNIARP é de 11,87%. 

 

3.3.3.2. Política de permanência dos estudantes na IES: financiamento de estudos, 

acompanhamento psicopedagógico 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a existência de políticas de permanência 

dos estudantes na Instituição, quer seja na forma de bolsas e financiamentos de 

estudos e acompanhamento psicopedagógico dos mesmos. 

 

3.3.3.2.1. Relação compatível de alunos beneficiados com bolsas no período da 
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avaliação e as metas propostas no PDI (nº de bolsas) 

 

A instituição disponibiliza um conjunto de bolsas de estudo, pesquisa e 

extensão para seus estudantes. Algumas destas bolsas são financiadas por recursos 

próprios da Instituição, como a Bolsa de Assistência Social, a bolsa do Programa de 

Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) e as bolsas do Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP), 

entre outras. Por outro lado, disponibiliza bolsas de estudo, pesquisa e extensão de 

outras Instituições como as Bolsas do Artigo 170/171 e do Programa PROESDE 

(Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional de Santa 

Catarina), do governo do Estado de Santa Catarina. Neste contexto, verifica-se que 

todo e qualquer processo de seleção de bolsista é realizado e operacionalizado 

através de edital próprio. A Tabela 60 apresenta a quantidade de alunos atendidos 

por bolsas de estudo e pesquisa nos anos do ciclo avaliativo em análise. 

 

Tabela 60: Origem dos recursos e número de estudantes atendidos 

Origem dos Recursos 2015 2016 2017 

Bolsa de Assistência Social 772 755 877 
Bolsa do Artigo 170 301 244 177 
Bolsa do artigo 171 71 84 37 
PROESDE 61 41 61 
Fundo de Apoio a Pesquisa 7 7 10 
Programa de Apoio a Extensão e Cultura 64 72 82 

Total 1276 1203 1244 
Fonte: Setor de Assistência ao Estudante da UNIARP 

 

Os dados da Tabela 60 indicam que, no ciclo avaliativo de 2015-2017, a 

Instituição possuía, em média, 1241 alunos bolsistas por ano. Convém ressaltar 

também que, das fontes de origem de financiamento de bolsas de estudo e pesquisa 

listadas na Tabela 60, as Bolsas de Estudo de Assistência Social, Fundo de Apoio à 

Pesquisa e Programa de Apoio a Extensão e Cultura, são alimentadas com recursos 

próprios da Instituição. 

 

3.3.3.2.2. Critérios para a seleção de bolsistas e a operacionalização desta seleção 

 

A instituição disponibiliza um conjunto de bolsas de estudo, pesquisa e 

extensão para seus estudantes. Algumas destas bolsas são financiadas por recursos 
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próprios da Instituição, como a Bolsa de Assistência Social, a bolsa do Programa de 

Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) e as bolsas do Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP), 

entre outras. Por outro lado, disponibiliza bolsas de estudo, pesquisa e extensão de 

outras Instituições como as Bolsas do Artigo 170/171 e do Programa PROESDE 

(Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional de Santa 

Catarina), do governo do Estado de Santa Catarina. Neste contexto, verifica-se que 

todo e qualquer processo de seleção de bolsista é realizado e operacionalizado 

através de edital próprio. Tais editais, por sua vez, ganham visibilidade através do 

portal web da Instituição e de suas redes sociais, bem como da divulgação nos murais 

e em sala de aula, pelos representantes do Serviço de Apoio ao Estudante e os 

coordenadores de curso. 

 

3.3.3.2.3. Funcionamento de programas voltados ao acompanhamento 

psicopedagógico dos alunos 

 

A instituição não dispõe atualmente de um programa específico voltado ao 

acompanhamento psicopedagógico dos estudantes. Entretanto, se utiliza do Serviço 

de Apoio ao Estudante que pode agir e encaminhar os alunos para um serviço 

especializado, quando for o caso. Da mesma forma, a Instituição utiliza também o 

Núcleo de Psicologia para o atendimento psicopedagógico aos estudantes. 

 

3.3.3.2.4. Oferta de programas de nivelamento 

 

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe disponibiliza desde o semestre letivo 

de 2012-1 um programa de nivelamento para os alunos ingressantes em seus cursos 

de graduação. Tal programa visa sanar possíveis deficiências na formação 

acadêmicas dos estudantes, preparando-lhes para a recepção dos conteúdos do 

ensino superior, e se caracteriza pela oferta cursos com os conteúdos de Matemática 

e Português. Entretanto, verifica-se que, em alguns semestres, tais cursos não são 

efetivados em função da baixa procura pelos estudantes. 

 

3.3.3.2.5. Oferta de programas de orientação e encaminhamento profissional 
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Com relação aos programas de orientação e encaminhamento profissional a 

UNIARP possui, na sua estrutura administrativa, um setor denominado Serviço de 

Apoio ao Estudante (SAE) que tem por objetivo, entre outras coisas, fornecer 

orientação e encaminhamento profissional aos estudantes. Além disso, verifica-se 

também que as coordenações de curso realizam também as atividades de orientação 

profissional aos acadêmicos de seus cursos, uma vez que elas são o ponto de 

referência para os alunos e que normalmente possuem uma visão do mercado de 

trabalho relacionado ao curso. 

Da mesma forma, o encaminhamento profissional dos alunos se dá através do 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) que mantém convênio para atendimento e 

encaminhamento dos estudantes da Instituição para estágios e empregos. 

 

3.3.3.3. Participação dos estudantes nas atividades acadêmicas (eventos, iniciação 

científica, intercâmbios, estágios, extensão e órgãos colegiados) 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a participação do corpo discente da 

Instituição em convênios de intercâmbio, eventos acadêmicos científicos e culturais, 

e suas formas de divulgação, bem como em órgãos de representação universitária. 

 

3.3.3.3.1. Relação entre os convênios de intercâmbio existentes e as ações 

executadas (nº de estudantes em intercâmbio) 

 

A política de intercâmbio de estudantes da UNIARP com outras instituições 

ainda é muito incipiente, não existindo convênios formais com outras instituições. 

Verifica-se atividades isoladas e individuais de alunos de graduação e pós-graduação 

que realizam intercâmbios por conta própria. 

 

3.3.3.3.2. Participação discente nos eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos 

promovidos e organizados pela IES (nº de alunos participantes e de eventos 

realizados) 

 

O desenvolvimento de eventos científicos, culturais, técnicos ou artísticos na 

UNIARP ficam sob responsabilidade da Coordenadoria de Extensão, Cultura e 
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Relações Comunitárias que realizou, entre os anos de 2015 e 2017, 171 atividades 

de extensão, atendendo a 63.268 participantes. Tais dados, levantados nos relatórios 

anuais de atividades da referida coordenadoria não permitem identificar a quantidade 

de estudantes da UNIARP no universo dos participantes dos eventos. Nota-se, 

entretanto, na relação de eventos a existência de cursos e seminários específicos para 

os estudantes, permitindo inferir sobre a participação dos mesmos, pelo menos em 

parte, nos eventos realizados. 

 

3.3.3.3.3. Oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente (jornais, 

revistas, anais dos eventos) 

 

A divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos dos estudantes da UNIARP 

se dá através do SEDEPEX (Seminário de Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e 

Extensão), desenvolvido anualmente pela Instituição e que no ano de 2017 estava na 

sua sexta edição, e das revistas científicas da Instituição. A navegação no portal web 

da UNIARP conduz ao Portal de Periódicos da UNIARP, através do qual pode-se 

acessar as revistas online da Instituição: Revista Interdisciplinar de Estudos em 

Saúde; Professare; Revista Visão: Gestão Organizacional; "Percepções": Periódico 

Científico de Comunicologia; Ignis: Periódico Científico de Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharias e Tecnologia da Informação; Ponto de Vista Jurídico; A-Valere: Periódico 

Científico de Avaliação Educacional e Extensão em Foco. Entretanto, com base na 

análise dos volumes das referidas revistas, nota-se que determinadas revistas 

possuem uma periodicidade maior que outras. Além disto, são vinculadas notícias nos 

jornais e revistas, online e impressos, locais e regionais para dar visibilidade aos 

trabalhos desenvolvidos, bem como no portal web e nas redes sociais da Instituição. 

 

3.3.3.3.4. Participação dos alunos em órgãos de representação universitária 

 

Na estrutura administrativa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe verifica-

se a participação dos estudantes nos seus órgãos administrativos. De acordo com o 

regulamento Geral da Instituição, no seu Artigo 7, o CONSUN (Conselho Universitário) 

possui dois representantes do corpo discente, eleitos por seus pares. O mesmo 
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regulamento, no seu Artigo 29, define a participação de um estudante, eleito por seus 

pares, como representante do corpo discente no colegiado dos cursos de graduação. 

Além disso, verifica-se também a participação dos alunos na representação 

universitária através do Diretório Acadêmico e dos Centros Acadêmicos dos cursos 

de graduação. Por fim, verifica-se também a participação dos estudantes na Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Instituição. 

 

3.3.3.4. Acompanhamento aos egressos 

 

Os indicadores avaliados a seguir procuram demonstrar as atividades 

desenvolvidas pela Instituição voltadas à interação com seus alunos egressos. 

 

3.3.3.4.1. Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os egressos 

 

Atualmente a UNIARP não dispõe de um processo sistemático de comunicação 

com os egressos. Esta comunicação se dá de forma esporádica, eventual, no 

momento da oferta de atividades de extensão, cursos de pós-graduação ou outras 

atividades que possam interessar aos mesmos. Neste momento, utiliza-se os dados 

do cadastro dos estudantes, constante do banco de dados acadêmico, cadastro este 

que carece de atualização de seus dados, o que limita o alcance desta interação. 

Verificou-se no portal web da Instituição uma iniciativa denominada de Portal 

do Egresso que foi estruturado para assegurar um canal permanente de comunicação 

com seus ex-alunos, possibilitando ao acadêmico que cursou sua graduação na 

UNIARP ter um contato permanente com as atividades acadêmicas por ela 

desenvolvidas, oportunizando trocas de experiências e futuras participações nas 

ações desenvolvidas pela instituição. Entretanto, tal iniciativa de mostra, até o 

momento, incipiente, registrando somente depoimentos de alunos egressos da 

Instituição. 

 

3.3.3.4.2. Oferta de cursos e atividades voltados para a formação continuada dos 

egressos 
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A UNIARP oferece cursos de extensão e de pós-graduação voltados à 

formação continuada dos seus egressos, bem como à comunidade em geral. Tais 

cursos são ofertados a partir de demandas identificadas pelos colegiados dos cursos 

de graduação, para os casos dos cursos de pós-graduação, e de demandas 

identificadas na sociedade, para o caso dos cursos de extensão. 

 

3.3.3.5. Política de acesso aos dados, às informações e aos registros acadêmicos 

 

Nesta categoria pretende-se demonstrar a oferta de serviços de informação e 

ajuda aos estudantes, bem como informações sobre legislação e registros 

acadêmicos dos estudantes. 

 

3.3.3.5.1. Oferta de serviços de informação e ajuda específica ao aluno: estágios, 

alojamentos, senhas para acesso a sites e e-mail, editais e outros 

 

Na sua estrutura administrativa a Instituição disponibiliza um setor denominado 

Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) cujo objetivo é dar atendimento ao acadêmico, 

oferecendo serviços de informação e orientação, principalmente no tocante à bolsas 

de estudo e de pesquisa, estágios remunerados, busca por moradia, bem como 

informações para preenchimento de requerimentos e elaboração de projetos. 

Além disso, o Setor de Tecnologia de Informação, responsável pelos serviços 

de TI da Instituição e que gerencia a rede de internet e os serviços de email, 

disponibiliza de forma gratuita a todos os alunos acesso à rede wifi, fornecendo 

usuários e senhas para o referido acesso, bem como usuários para acesso aos 

computadores dos laboratórios de informática. Da mesma forma, disponibiliza email 

institucional a todos os professores e funcionários da Instituição. O referido setor, 

juntamente com a Agência de Comunicação (AGECOM) é responsável pela 

manutenção do portal web da Instituição e dos cursos, onde também são 

disponibilizadas informações de interesse da comunidade acadêmica. 

Com relação aos estágios, a Instituição mantém convênio com o Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL) que mantém na UNIARP um serviço de intermediação de estágios, 

encaminhando e gerenciando o processo de estágio dos alunos. 
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Por fim, informações sobre os registros acadêmicos dos alunos podem ser 

acessados pelos mesmos através do portal acadêmico do estudante, permitindo o 

acesso dos mesmos a todo seu histórico acadêmico e financeiro. 

 

3.3.3.5.2. Disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica 

 

As informações sobre a legislação acadêmica são disponibilizadas pela 

UNIARP de várias formas. No portal web da Instituição estão disponibilizados seu 

Estatuto e Regulamento Geral, bem como o calendário acadêmico anual. Também se 

verifica no portal web da Instituição uma seção de Editais e Publicações Legais, 

através da qual se pretende dar visibilidade às publicações legais da universidade. 

Além disso, informações sobre legislação acadêmica são discutidas no 

Conselho de Gestão, órgão que reúne os coordenadores de curso, e depois 

repassados por estes aos professores, através das reuniões de colegiado do curso, e 

aos estudantes. Da mesma forma, informações específicas sobre os cursos podem 

ser disponibilizadas no portal web de cada curso mantido pela Instituição. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 9, é apresentado o Quadro 9, 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 9: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 9 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.3.3.1.1. Relação adequada entre o número de 
vagas/cursos oferecidos pela IES e a demanda 
existente na região (relação candidato/vaga) 

 X   

3.3.3.1.2. Critérios de seleção e matrícula X    

3.3.3.1.3. Relação adequada entre matrículas e as 
vagas oferecidas pelos cursos (dados: nº 
matrículas, trancamento, reingresso, 
transferências, nº médio de alunos por 
turma/curso) 

 X   

3.3.3.2.1. Relação compatível de alunos 
beneficiados com bolsas no período da avaliação 
e as metas propostas no PDI (nº de bolsas) 

 X   
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3.3.3.2.2. Critérios para a seleção de bolsistas e a 
operacionalização desta seleção 

X    

3.3.3.2.3. Funcionamento de programas voltados 
ao acompanhamento psicopedagógico dos alunos 

 X   

3.3.3.2.4. Oferta de programas de nivelamento X    

3.3.3.2.5. Oferta de programas de orientação e 
encaminhamento profissional 

  X  

3.3.3.3.1. Relação entre os convênios de 
intercâmbio existentes e as ações executadas (nº 
de estudantes em intercâmbio) 

  X  

3.3.3.3.2. Participação discente nos eventos 
científicos, culturais, técnicos e artísticos 
promovidos e organizados pela IES (nº de alunos 
participantes e de eventos realizados) 

 X   

3.3.3.3.3. Oferta de meios de divulgação de 
trabalhos e produção discente (jornais, revistas, 
anais dos eventos) 

X    

3.3.3.3.4. Participação dos alunos em órgãos de 
representação universitária 

X    

3.3.3.4.1. Disponibilidade de canais de 
comunicação sistemática com os egressos 

  X  

3.3.3.4.2. Oferta de cursos e atividades voltados 
para a formação continuada dos egressos 

 X   

3.3.3.5.1. Oferta de serviços de informação e 
ajuda específica ao aluno: estágios, alojamentos, 
senhas para acesso a sites e e-mail, editais e 
outros 

 X   

3.3.3.5.2. Disponibilidade de informações sobre 
legislação acadêmica 

X    

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de programas de bolsas de estudo e pesquisa aos estudantes; 

 Existência de um programa de atendimento e suporte aos estudantes 

(Serviço de Apoio ao Estudante - SAE); 

 Oferta de cursos de nivelamentos aos estudantes; 

 Existência de programa de monitoria.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 
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 Ausência de um programa de orientação profissional aos estudantes; 

 Ausência de uma estratégia de acompanhamento sistemático dos egressos 

da Instituição, bem como de um canal de comunicação com os mesmos; 

 Convênios de intercâmbio para docentes e estudantes;  

 Incipiência das atividades de monitoria. 

 

Recomendações da CPA: 

 Incrementar a oferta de programas de monitoria, ampliando para os vários 

cursos da Instituição; 

 Implementar mecanismos de acompanhamento e comunicação com os 

egressos da Instituição;  

 Melhorar o processo de recepção dos alunos, destacando um grupo de 

pessoas para que os novos estudantes sejam bem encaminhados e recebam 

orientações pronta e corretamente; 

 Manter a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes de graduação, em 

áreas diversas, em horários alternativos para atender à diferentes demandas 

dos estudantes; 

 Manter as atividades de atendimento psicopedagógico, orientação e 

encaminhamento profissional e auxílio na busca por moradias, entre outras. 

 

 

 

 

 

3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O Eixo 4, Políticas de Gestão, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 5, 

Políticas de Pessoal; a Dimensão 6, Organização e Gestão da Instituição; e a 

Dimensão 10, Sustentabilidade Financeira, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 

(Lei do SINAES). 
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3.4.1. Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

A dimensão 5, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende a política 

de pessoal e carreira do corpo docente e técnico-administrativo, mais especificamente 

questões de aperfeiçoamento, desenvolvimento pessoal e condições de trabalho. 

 

 

3.4.1.1. Plano de Carreira Docente 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a existência e configuração de um plano 

de carreira para os docentes da Instituição, plano estes que define, normatiza e 

disciplina as condições de promoção e progressão do corpo docente, bem como 

estabelece as categorias de professor por dedicação e titulação. 

 

3.4.1.1.1. Articulação entre o Plano de Carreira Docente e as políticas de gestão de 

pessoal 

 

Como citado anteriormente, a UNIARP não dispõe de um plano de carreira 

docente implementado. Tal documento foi aprovado em instâncias gerenciais da 

Instituição, carecendo, entretanto, de uma aprovação final e implementação. Neste 

contexto, as políticas de gestão de pessoal estão mais na perspectiva dos dirigentes 

da Instituição em vez de um procedimento institucionalizado. 

 

3.4.1.1.2. Relação adequada entre docentes de tempo integral e docentes horistas 

 

Para verificar a relação entre a quantidade de docentes em tempo integral e 

docentes horistas, buscou-se dados no setor de Recursos Humanos da Instituição, 

sendo, tais dados, apresentados na Tabela 61 
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Tabela 61: Regime de trabalho do corpo docente 

Titulação 
Total de 
docentes 

Docentes 
com 

dedicação 
integral 

Docentes 
com 

dedicação 
parcial 

Docentes 
sem Carga-

Horária 

Carga-
Horária 

média na 
IES 

(mensal) 

Doutores  36 8 18 10 58,89 
Mestres  139 18 95 26 73,53 
Especialistas  290 7 233 50 81,31 
Graduados  10 1 9 0 94,00 

Total  475 34 355 86 77,42 
Fonte: Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 

 

Com base nos dados da Tabela 61 pode-se concluir que a maior quantidade 

de docentes na Instituição possui a titulação de especialista, enquadrados na 

categoria de docentes com tempo parcial. 

 

3.4.1.1.3. Envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, pesquisa e 

extensão 

 

Não se verifica nos ordenamentos da Instituição uma política definida quando 

ao envolvimento dos docentes da instituição em cursos da pós-graduação, tanto lato 

senso quanto stricto-senso. Conforme citado, através de dados obtidos nas 

coordenadorias de pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu, verificou-se que, no ano 

de 2017, 26 professores de graduação atuaram também no lato-sensu, de um total de 

319 professores ativos, e 05 professores do stricto-sensu, de um total de 12 

professores, atuaram também na graduação 

 

Com relação à pesquisa e extensão, verifica-se também a participação dos 

professores da Instituição com o envolvimento destas atividades. A Tabela 62 

apresenta os dados do envolvimento dos docentes da Instituição em cursos de pós-

graduação e nas atividades de pesquisa e extensão. 
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Tabela 62: Envolvimentos dos docentes nas atividades de pesquisa e extensão 

Atividades 2015 2016 2017 

Pesquisa  41 60 51 
Extensão (PAEC) 41 39 50 

Total 82 99 101 
Fonte: Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 

 

Conforme mostra os dados da Tabela 62, verifica-se um número crescente, ano 

a ano, de professores que se envolvem em atividades de pesquisa e extensão 

(PAEC).  

 

3.4.1.2. Plano de Carreira Técnico-administrativo 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a existência e configuração de um plano 

de carreira para os funcionários técnico-administrativos da Instituição. 

 

3.4.1.2.1. Articulação entre o Plano de Carreira Técnico-Administrativo e as políticas 

de gestão de pessoal 

 

A Instituição não dispõe de uma Plano de Carreira Técnico-Administrativo 

implementado. O que se verifica é a existência de normas internas para o 

gerenciamento dos funcionários técnico-administrativos. 

 

3.4.1.2.2. Relação adequada entre técnico-administrativos de tempo integral e 

técnico-administrativos horistas 

 

Para verifica a relação entre a quantidade de funcionários técnico-

administrativos em tempo integral e horistas, buscou-se dados no setor de Recursos 

Humanos da Instituição, sendo, tais dados, apresentados na Tabela 63. 

 

Tabela 63: Relação adequada entre técnico-administrativos de tempo integral e 
técnico-administrativos horistas 

Total de funcionários 
técnico-administrativos 

Tempo integral 
(40 horas) 

Tempo parcial 
(Horistas) 

116 92 24 
Fonte: Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 



120 

 

 

Com base nos dados da Tabela 63, pode-se concluir que 79,31% dos 

funcionários técnico-administrativos da Instituição possuem tempo integral na 

Instituição, demonstrando-se, tal quantidade, adequada para o bom funcionamento da 

Instituição. 

 

3.4.1.3. Qualificação Profissional 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a existência de ações voltadas para a 

capacitação do corpo docente e funcionários técnico-administrativos, bem como a 

avaliação e acompanhamento do trabalho. 

 

3.4.1.3.1. Ações voltadas à avaliação dos funcionários técnico-administrativos 

 

A UNIARP não dispõe de um conjunto de ações sistematizadas para a 

avaliação dos funcionários técnico-administrativos. Quando dos processos avaliativos 

desencadeados na Instituição, mais especificamente a avaliação dos cursos de 

graduação e a autoavaliação institucional, os setores administrativos são avaliados 

pelos alunos e professores, sendo, tais dados, encaminhados aos responsáveis pelos 

setores para análise e definição de estratégias de melhoria dos serviços prestados. 

 

3.4.1.3.2. Apoio à capacitação dos funcionários técnico-administrativos 

 

A UNIARP não dispõe uma política sistematizada de capacitação dos 

funcionários técnico-administrativos. O que se verifica é a existência de ações 

similares às dos docentes no sentido da criação de um evento denominado ENCOUNI 

(Encontro de Colaboradores da UNIARP), evento que se realiza todo início de 

semestre letivo e que visa a capacitação dos funcionários técnico-administrativos. 

Além disso, verificam-se apoios isolados à capacitação dos funcionários técnico-

administrativos quando da necessidade de capacitação específica visando a melhoria 

de serviços específicos fornecidos pela Instituição. 
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Para verificar se a Instituição incentiva a capacitação dos funcionários técnico-

administrativos, perguntou-se aos mesmos se a UNIARP incentiva a sua capacitação 

e os resultados são apresentados na Tabela 64. 

 

Tabela 64: Resultado da pergunta “A UNIARP incentiva a capacitação dos 
funcionários técnico-administrativos?” 

Opções 
Funcionário Técnico-

Administrativo 

Sim 9,21% 
Praticamente sim (frequentemente) 30,26% 
Praticamente não (raramente) 35,53% 
Não (nunca) 21,05% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 3,95% 

 

Com base nos dados da Tabela 64, pode-se verificar que 39,47% dos 

funcionários técnico-administrativos afirmam que a Instituição incentiva a capacitação 

dos funcionários técnico-administrativos. Por outro lado, 56,58% deles dizem que a 

Instituição não incentiva a capacitação dos funcionários técnico-administrativos. 

 

3.4.1.3.3. Programas e ações voltados para acompanhamento do trabalho docente 

 

A UNIARP criou, através da Resolução CONSUN Nº 011, de 18 de Setembro 

de 2014, o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Instituição que configura-se como 

um espaço de estudos e ações educacionais, desenvolvendo atividades didático-

pedagógicas voltadas para melhoria do processo de aprendizagem e de apoio ao 

corpo docente, visando aprofundar seus conhecimentos pedagógicos. Neste contexto, 

o NAP planeja todo o processo de capacitação de docentes em práticas pedagógicas 

e auxilia os coordenadores de curso no acompanhamento do trabalho dos docentes. 

Todo semestre, de posse dos resultados das avaliações dos professores, o NAP se 

reúne individualmente com cada coordenador de curso para analisar as avaliações 

dos professores do curso e definir estratégias para a melhoria das vulnerabilidades 

identificadas. 

 

3.4.1.3.4. Apoio a capacitação docente 
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A UNIARP não dispõe uma política sistematizada de capacitação docente, 

principalmente para cursos stricto sensu, e de funcionários técnico-administrativos. 

Entretanto, verificam-se casos específicos de apoio à capacitação, mesmo não 

existindo critérios institucionalizados. 

O que se verifica na Instituição é uma sistematização da capacitação de 

docentes e funcionários técnico-administrativos através de cursos livres, ofertados 

pela própria Instituição. Neste contexto, ressalta-se o evento denominado ENDOUNI 

(Encontro de Docentes da UNIARP), evento que se realiza todo início de semestre 

letivo e que visa a capacitação dos docentes da Instituição através de palestras e 

oficinas de trabalho. No primeiro semestre letivo do ano de 2018 tal evento se encontra 

na quarta edição. Da mesma forma, a partir dos resultados das avaliações da CPA, a 

Instituição ofertou um curso lato sensu denominado Formação para Docência em 

Ensino Superior, curso este ofertado gratuitamente aos professores da Instituição com 

atividades direcionadas à aquisição de competências que melhorem a qualidade das 

atividades docentes. A primeira turma deste curso terá suas atividades concluídas 

ainda no ano de 2018 e uma segunda turma já está sendo iniciada. 

Para verificar se a Instituição incentiva a capacitação docente foi perguntado 

aos professores se a UNIARP incentiva a capacitação docente, sendo os dados 

apresentados na Tabela 65. 

 

Tabela 65: Resultado da pergunta “A UNIARP incentiva a capacitação docente?” 

Opções Professores 

Sim 29,17% 
Praticamente sim (frequentemente) 62,50% 
Praticamente não (raramente) 8,33% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A análise dos dados da Tabela 65 aponta que, para 91,67% dos professores, 

a UNIARP incentiva a capacitação docente. 

 

3.4.1.4. Clima Institucional 

 

Nesta categoria pretende-se analisar a satisfação dos docentes e funcionários 

técnico-administrativos em relação às condições de trabalho e ao próprio 
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desenvolvimento profissional. Tais dados foram levantados através de questionários 

aplicados aos professores e funcionários. 

 

3.4.1.4.1. Satisfação dos docentes em relação ao seu desenvolvimento profissional 

 

Para analisar a satisfação dos docentes em relação ao seu desenvolvimento 

profissional, perguntou-se aos professores se o Plano de Carreira, Cargos e Salários 

da Instituição contribui para o seu desenvolvimento profissional, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 66. 

 

Tabela 66: Resultado da pergunta “O Plano de Carreira, Cargos e Salários da UNIARP 
contribui para o seu desenvolvimento profissional?” 

Opções Professores 

Sim 12,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 16,66% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 
Não (nunca) 29,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 12,50% 

 

Os dados da Tabela 66 apontam que 58,34% dos professores dizem que o 

Plano de Carreira, Cargos e Salários da UNIARP não contribui, em algum grau, com 

o seu desenvolvimento profissional. 

 

Da mesma forma, perguntou-se aos professores se os mesmos estão 

satisfeitos com seu desenvolvimento profissional na UNIARP e os resultado são 

apresentados na Tabela 67. 

 

Tabela 67: Resultado da pergunta “Você está satisfeito com o seu desenvolvimento 
profissional na UNIARP?” 

Opções Professores 

Sim 37,50% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 
Praticamente não (raramente) 25,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 4,17% 

 

A Tabela 67 mostra que 70,83% dos professores se diz satisfeito com seu 

desenvolvimento profissional na UNIARP. 
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Por fim, também perguntou-se aos docentes se eles acreditam que poderiam 

ter mais sucesso profissional fora da UNIARP e os resultados apresentados na Tabela 

68. 

 

Tabela 68: Resultado da pergunta “Você acredita que poderia ter mais sucesso 
profissional fora da UNIARP?” 

Opções Professores 

Sim 16,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,32% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 16,67% 

 

Os dados da Tabela 68 mostram uma equiparidade entre os professores que 

acreditam ter mais sucesso profissional fora da UNIARP com aqueles que não 

acreditam ter mais sucesso profissional fora da Instituição. 

 

3.4.1.4.2. Satisfação dos funcionários técnico-administrativos em relação ao seu 

desenvolvimento profissional 

 

Para analisar a satisfação dos funcionários técnico-administrativos docentes 

em relação ao seu desenvolvimento profissional, perguntou-se aos mesmos se eles 

conhecem o Plano de Carreira, Cargos e Salários da Instituição, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 69. 

 

Tabela 69: Resultado da pergunta “Você conhece o Plano de Carreira, Cargos e 
Salários da UNIARP?” 

Opções Funcionário Técnico-
Administrativo 

Sim 3,95% 
Praticamente sim (frequentemente) 2,63% 
Praticamente não (raramente) 10,53% 
Não (nunca) 77,63% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 5,26% 

 

Com base nos dados da Tabela 69, verifica-se que 88,16% dos funcionários 

dizem não conhecer o Plano de Carreira, Cargos e Salários da UNIARP. 
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Da mesma forma, perguntou-se aos funcionários técnico-administrativos se os 

mesmos estão satisfeitos com seu desenvolvimento profissional na UNIARP e os 

resultado são apresentados na Tabela 70. 

 

Tabela 70: Resultado da pergunta “Você está satisfeito com o seu desenvolvimento 
profissional na UNIARP?” 

Opções Funcionário Técnico-Administrativo 

Sim 28,95% 
Praticamente sim (frequentemente) 48,69% 
Praticamente não (raramente) 14,47% 
Não (nunca) 7,89% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

0,00% 

 

A análise dos dados da Tabela 70 permite concluir que 77,64% dos funcionários 

técnico-administrativos da UNIARP dizem estar satisfeitos com o seu 

desenvolvimento profissional na Instituição. 

 

3.4.1.4.3. Satisfação dos docentes em relação às condições de trabalho 

 

Para avaliar a satisfação dos docentes da Instituição em relação às condições 

de trabalho optou-se por perguntar aos mesmos se estão satisfeitos com as condições 

de trabalho proporcionadas pela UNIARP e os dados apresentados na Tabela 71. 

 

Tabela 71: Resultado da pergunta “Você está satisfeito com as condições de trabalho 
proporcionadas pela UNIARP?” 

Opções Professores 

Sim 29,17% 
Praticamente sim (frequentemente) 58,33% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A Tabela 71 mostra que 87,50% dos professores da Instituição estão satisfeitos 

com as condições de trabalho proporcionadas pela UNIARP. 
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3.4.1.4.4. Satisfação dos funcionários técnico-administrativos em relação às 

condições de trabalho 

 

Para avaliar a satisfação dos funcionário técnico-administrativos da instituição 

em relação às condições de trabalho optou-se por perguntar aos mesmos se estão 

satisfeitos com as condições de trabalho proporcionadas pela UNIARP e os dados 

apresentados na Tabela 72. 

 

Tabela 72: Resultado da pergunta “Você está satisfeito com as condições de trabalho 
proporcionadas pela UNIARP?” 

Opções Funcionário Técnico-Administrativo 

Sim 32,89% 
Praticamente sim (frequentemente) 44,74% 
Praticamente não (raramente) 17,11% 
Não (nunca) 5,26% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 72, pode-se verificar que 77,63% dos 

funcionários técnico-administrativos encontram-se satisfeitos com as condições de 

trabalho proporcionadas pela UNIARP. 

 

3.4.1.5. Estrutura de Poder 

 

A estrutura administrativa da UNIARP está definida no seu Regulamento Geral, 

Artigo 6, sendo composta da seguinte maneira: 

I - Administração Superior:  

a) Órgão Deliberativo: Conselho Universitário – CONSUN;  

b) Órgão Executivo: Reitoria;  

II - Administração de Campus e Núcleos:  

a) Órgão Executivo: Pró-Reitores de Campus, caso venha a ser criado 

mais de um campus;  

b) Órgão de Apoio: Secretarias e Núcleos Específicos;  

III – Administração dos Cursos:  

a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso;  

b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso; 
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3.4.1.5.1. Participação dos docentes nos órgãos colegiados 

 

Na estrutura administrativa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe verifica-

se a participação efetiva dos docentes nos seus órgãos administrativos.  De acordo 

com o regulamento Geral da Instituição, no seu Artigo 7, o CONSUN (Conselho 

Universitário) possui quatro representantes docentes, eleitos dentre seus pares, 

respeitando a paridade, por campus. O mesmo regulamento, no seu Artigo 29, define 

a participação de cinco docentes no colegiado de cada curso de graduação, sendo 

quatro docentes do curso da área de formação específica e um docente do curso da 

área de formação básica. Além disso, de acordo com a Resolução nº 01 de 17 de 

junho de 2010, verifica-se a participação de quatro docente do curso no Núcleo 

Docente Estruturante de cada curso de graduação da Instituição. Por fim, verifica-se 

também a participação de quatro docentes na formação da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Instituição. 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 5, é apresentado o Quadro 10, 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 10: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

5 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.4.1.1.1. Articulação entre o Plano de Carreira 
Docente e as políticas de gestão de pessoal 

  X  

3.4.1.1.2. Relação adequada entre docentes de 
tempo integral e docentes horistas 

 X   

3.4.1.1.3. Envolvimento dos docentes em cursos 
de pós-graduação, pesquisa e extensão 

 X   

3.4.1.2.1. Articulação entre o Plano de Carreira 
Técnico-administrativo e as políticas de gestão de 
pessoal 

  X  

3.4.1.2.2. Relação adequada entre técnico-
administrativos de tempo integral e técnico-
administrativos horistas 

X    
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3.4.1.3.1. Ações voltadas à avaliação dos 
funcionários técnico-administrativos 

  X  

3.4.1.3.2. Apoio à capacitação dos funcionários 
técnico-administrativos 

 X   

3.4.1.3.3. Programas e ações voltados para 
acompanhamento do trabalho docente 

X    

3.4.1.3.4. Apoio a capacitação docente X    

3.4.1.4.1. Satisfação dos docentes em relação ao 
seu desenvolvimento profissional 

X    

3.4.1.4.2. Satisfação dos funcionários técnico-
administrativos em relação ao seu 
desenvolvimento profissional 

X    

3.4.1.4.3. Satisfação dos docentes em relação às 
condições de trabalho 

X    

3.4.1.4.4. Satisfação dos funcionários técnico-
administrativos em relação às condições de 
trabalho 

X    

3.4.1.5.1. Participação dos docentes nos órgãos 
colegiados 

X    

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de um Núcleo de Apoio Pedagógico para dar suporte às atividades 

dos docentes; 

 Satisfação dos funcionários técnico-administrativos com as condições de 

trabalhado proporcionadas pela UNIARP e o seu desenvolvimento 

profissional na Instituição; 

 Satisfação dos professores com as condições de trabalhado proporcionadas 

UNIARP e o seu desenvolvimento profissional na Instituição; 

 Existência de atividades continuadas de capacitação do corpo docente.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Pouco incentivo à capacitação dos funcionários técnico-administrativos; 

 Inexistência de um plano de carreira para os docentes e funcionários técnico-

administrativos da Instituição; 
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 Ausência de uma sistemática institucionalizada de avaliação de desempenho 

de funcionários técnico-administrativos.  

 

Recomendações da CPA: 

 Definir e implementar um Plano de Cargos e Salário na Instituição; 

 Manter e ampliar os programas políticas de capacitação continuada a 

professores e funcionários técnico-administrativos; 

 Criar incentivos para que os docentes participem dos programas de formação 

continuada da Instituição; 

 Buscar alternativas que viabilizem a contratação de docentes em tempo 

integral; 

 Incentivar a participação de gestores, docentes e funcionários técnico-

administrativos em programas de capacitação externa; 

 Manter o bom clima organizacional entre gestores, docentes e funcionários 

técnico-administrativos. 

 

 

3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

A dimensão 6, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende questões 

de organização e gestão da Instituição, envolvendo o funcionamento e a 

representatividade dos colegiados e a articulação da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 

 

 

3.4.2.1. Planos de gestão, objetivos e metas 

 

Este indicador pretende avaliar a implementação planos de gestão da 

instituição, seus objetivos e metas. 

 

3.4.2.1.1. Coerência entre o planejado e o executado de acordo com o PDI e PPI 
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Para avaliar a coerência entre o que foi planejado pela Instituição, através do 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional e do Plano Pedagógico Institucional, e as 

ações que estão sendo desenvolvidas pela Instituição, optou-se por perguntar aos 

gestores se suas ações estão em consonância do o PDI e o PPI da Instituição e os 

dados apresentados na Tabela 73 

 

Tabela 73: Resultado da pergunta “As ações desenvolvidas na UNIARP estão de 
acordo com o PDI e PPI da instituição?” 

Opções Gestores 

Sim 44,44% 
Praticamente sim (frequentemente) 44,44% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

11,12% 

 

Os dados da Tabela 73 mostram que para 88,88% dos gestores as ações 

desenvolvidas na UNIARP tomam por base as diretrizes definidas tanto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, quanto o Projeto Pedagógico Institucional da UNIARP. 

 

3.4.2.1.2. Adequação da estrutura organizacional aos planos, objetivos e metas da 

IES 

 

A estrutura administrativa da UNIARP, definida no seu Regulamento Geral, 

Artigo 6, sendo composta por três níveis de Administração Superior, Administração de 

Campus e Núcleos e Administração dos Cursos, composta, cada uma por seus órgãos 

deliberativo, executivo ou de apoio, tem se mostrado adequada para a consecução 

dos objetivos da Instituição. 

 

3.4.2.1.3. Adequação dos sistemas de comunicação, registros e arquivos às 

necessidades do planejamento da IES 

 

Para avaliar a adequação dos sistemas de comunicação, registros e arquivos 

às necessidades da Instituição optou-se por perguntar aos funcionários técnicos-

administrativos se tais sistemas são adequados ao desenvolvimento de suas 

atividades e os dados apresentados na Tabela 74. 
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Tabela 74: Resultado da pergunta “Os sistemas de comunicação, registros e arquivos 
são adequados ao desenvolvimento das atividades da UNIARP?” 

Opções Funcionário Técnico-Administrativo 

Sim 26,32% 
Praticamente sim (frequentemente) 47,37% 
Praticamente não (raramente) 22,36% 
Não (nunca) 2,63% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço 
o assunto) 

1,32% 

 

Com base nos dados da Tabela 74 verifica-se que para 73,69% dos 

funcionários técnico-administrativos da Instituição os sistemas de comunicação, 

registros e arquivos da Instituição se mostram adequados ao desenvolvimento das 

atividades da UNIARP. 

 

3.4.2.1.4. Acesso da comunidade universitária à legislação institucional 

 

Os documentos sobre a legislação institucional estão disponíveis à comunidade 

acadêmica no portal web da Instituição. Nele são encontrados o Estatuto e o 

Regulamento Geral da Instituição, bem como editais e publicações legais da 

Instituição, como, por exemplo, editais de processo seletivo e de bolsas de estudo. 

Além disso, foi perguntado aos membros da comunidade acadêmica, mais 

especificamente aos gestores, professores, funcionários técnico-administrativos e 

alunos de graduação e pós-graduação tem acesso aos documentos legais da 

Instituição e os dados apresentados na Tabela 75 e Tabela 76. 

 

Tabela 75: Resultado da pergunta “Você tem acesso aos ordenamentos jurídicos 
(estatutos, regimentos, resoluções, portarias, etc.) da UNIARP?”   

Opções Gestores Professores 
Funcionário 

Técnico-
Administrativo 

Sim 88,89% 37,50% 39,46% 
Praticamente sim (frequentemente) 11,11% 37,50% 26,32% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 16,66% 15,79% 
Não (nunca) 0,00% 4,17% 17,11% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 4,17% 1,32% 
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Tabela 76: Resultado da pergunta “Você tem acesso aos ordenamentos jurídicos 
(estatutos, regimentos, resoluções, portarias, etc.) da UNIARP?” 

Opções 
Estudantes 

Graduação Pós-Graduação 

Sim 31,48% 25,33% 
Praticamente sim (frequentemente) 13,89% 16,00% 
Praticamente não (raramente) 18,52% 25,33% 
Não (nunca) 22,22% 22,67% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

13,89% 10,67% 

 

Os dados da Tabela 75 e Tabela 76 mostram que 100,00% dos gestores, 

75,00% dos professores, 65,78% dos funcionários técnico-administrativos dizem ter 

acesso aos ordenamentos jurídicos da Instituição. Por outro lado, 45,37% dos 

estudantes de graduação e 41,33% dos estudantes de pós-graduação dizem ter 

acesso aos ordenamentos jurídicos da Instituição. Neste contexto, convém ressaltar 

que os ordenamentos jurídicos da Instituição encontram-se disponíveis no portal web 

da Instituição. 

 

 

3.4.2.1.5. Organização e condução dos processos de tomada de decisões 

 

Com relação ao processo de tomada de decisões, a grande maioria delas se 

dá nos colegiados da Instituição, quer seja no Conselho Universitário (CONSUN), 

Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes. As decisões tomadas são 

registradas em atas específicas, atendendo às necessidades dos procedimentos 

internos e encaminhamentos para suas implementações. 

 

3.4.2.1.6. Fluxo adequado de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional 

 

Quanto ao fluxo de informação entre os níveis da estrutura organizacional da 

Instituição verifica-se que ele se dá de várias maneiras: através de reuniões, email 

(todos os funcionários possuem um email institucional) e comunicação entre os 

próprios gestores e responsáveis pelos setores que, por sua vez, as repassam aos 

funcionários do setor. Por outro lado, informações mais formais são transmitidas 

através de documentos impressos e protocolados. 
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3.4.2.2. Órgãos colegiados 

 

O indicador a seguir procura avaliar a formação e funcionamento dos órgãos 

colegiados da Instituição. 

 

3.4.2.2.1. Participação dos diversos segmentos nos órgãos colegiados 

 

Com relação à participação dos diversos segmentos da Instituição nos órgãos 

colegiados, uma análise do Regulamento Geral da Instituição permite concluir que o 

CONSUN possui representante dos coordenadores do curso de graduação, da 

Associação dos Professores e Funcionários, e dos docentes e discentes da 

Instituição. Da mesma forma, os colegiados dos cursos de graduação também 

possuem representes dos docentes e discentes dos respectivos cursos. 

Aprofundando sobre a participação dos diversos segmentos nos órgão 

colegiados, optou-se pela coleta de dados, perguntando aos funcionários técnico-

administrativos sobre sua participação na definição de planos e metas para seu setor, 

sendo os dados apresentados na Tabela 77. 

 

Tabela 77: Resultado da pergunta “Você participa (ou) na definição das metas ou 
planos do seu setor?” 

Opções 
Funcionário Técnico-

Administrativo 

Sim 39,47% 
Praticamente sim (frequentemente) 26,32% 
Praticamente não (raramente) 19,74% 
Não (nunca) 11,84% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 2,63% 

 

A Tabela 77 mostra que 65,79% dos funcionários técnico-administrativos dizem 

participar, em algum grau, da definição das metas ou planos para o setor ondem 

trabalha. 

Da mesma forma, perguntou-se aos professores e alunos de graduação se os 

mesmos se sentem representados nos órgãos colegiados e os dados apresentados 

na Tabela 78. 
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Tabela 78: Resultado da pergunta “Você se sente representado nos órgãos 
colegiados da UNIARP?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Sim 41,67% 37,04% 
Praticamente sim (frequentemente) 41,67% 25,93% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 17,59% 
Não (nunca) 0,00% 10,19% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

4,16% 9,25% 

 

A Tabela 78 aponta que 83,34% dos professores e 62,97% dos estudantes de 

graduação se sentem representados nos órgãos colegiados da Instituição. 

 

3.4.2.2.2. Comprometimento dos diversos segmentos com as decisões colegiadas 

 

Para analisar o comprometimento dos diversos segmentos com as decisões 

colegiadas, perguntou-se aos gestores da Instituição se a definição de ações 

institucionais toma por base as decisões dos colegiados da instituição e os dados 

apresentados na Tabela 79. 

 

Tabela 79: Resultado da pergunta “A definição de ações institucionais toma por base 
as decisões dos colegiados da instituição?”   

Opções Gestores 

Sim 22,22% 
Praticamente sim (frequentemente) 77,78% 
Praticamente não (raramente) 0,00% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Com base nos dados da Tabela 79, verifica-se que a totalidade dos gestores 

da Instituição afirma que a definição das ações institucionais toma por base as 

decisões tomadas nos colegiados da Instituição. 

 

3.4.2.2.3. Regularidade do funcionamento dos órgãos colegiados 

 

A RESOLUÇÃO CONSUN 004, de 04 de maio de 2010, que dispõe sobre o 

Regimento do Conselho Universitário, no Artigo 9, define que as reuniões ordinárias 

do CONSUN serão realizadas a cada dois meses, de acordo com calendário aprovado 
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pelo próprio conselho. Uma análise dos documentos disponibilizados no portal do 

colaborador da Instituição permite concluir acerca da divulgação do calendário de 

reuniões do CONSUN de acordo com a periodicidade definida na referida resolução. 

Com relação ao colegiado dos cursos de graduação, não se verificou 

normatização acerca da exigência regularidade de suas reuniões. Entretanto, a 

Reitoria da Instituição tem definido a periodicidade de duas reuniões dos colegiado de 

curso por semestre letivo. Tais reuniões acontecem na semana de planejamento 

acadêmico, no início de cada semestre, e em data única, no meio do semestre letivo, 

para o colegiado de todos os cursos de graduação. Desta forma, verifica-se o 

funcionamento regular dos colegiados dos cursos de graduação da UNIARP. 

 

3.4.2.2.4. Divulgação da legislação/decisões colegiadas para a comunidade 

universitária 

 

As informações sobre as decisões colegiadas são repassadas à comunidade 

acadêmica de modos diferentes. Com relação aos professores tais informações são 

repassadas pelos coordenadores de curso, normalmente através das reuniões de 

colegiado. Por outro lado, as informações aos funcionários técnico-administrativos 

chegam aos mesmos através dos gestores de cada setor. Para verificar se esta 

divulgação acontece a contento, foi pergunta aos mesmos se tais informações lhe são 

comunicadas e os dados apresentados na Tabela 80 

 

Tabela 80: Resultado da pergunta “Os gestores da UNIARP comunicam as decisões 
assumidas nas reuniões de departamentos, colegiados e similares?” 

Opções Professores 
Funcionário 

Técnico-
Administrativo 

Sim 33,33% 31,58% 
Praticamente sim (frequentemente) 50,00% 39,47% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 19,74% 
Não (nunca) 4,17% 9,21% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

0,00% 0,00% 
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A Tabela 80 aponta que 83,33% dos professores e 71,05% dos funcionários 

técnico-administrativos dizem que os gestores comunicam as decisões assumidas nas 

reuniões de departamentos, colegiados e similares. 

 

Com relação aos estudantes, tais informações chegam através dos 

coordenadores de curso e das representações estudantis. Neste contexto, foi 

perguntado aos mesmos se as representações estudantis repassam tais informações 

e os dados apresentados na Tabela 81. 

 

Tabela 81: Resultado da pergunta “As representações estudantis repassam aos 
acadêmicos as discussões referentes à instituição/curso(s)?”   

Opções Estudantes Graduação 

Sim 43,52% 
Praticamente sim (frequentemente) 27,77% 
Praticamente não (raramente) 17,59% 
Não (nunca) 5,56% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 5,56% 

 

Com base nos dados da Tabela 81, verifica-se que, para 71,30% dos 

estudantes de graduação, as representações estudantis repassam aos acadêmicos 

as discussões referentes à instituição ou ao curso. 

 

3.4.2.3. Gestão estratégica 

 

O indicador a seguir busca avaliar a coerência da gestão da universidade com 

seus objetivos institucionais. 

 

3.4.2.3.1. Coerência e pró-atividade da gestão estratégica com as finalidades e 

objetivos institucionais 

 

Os objetivos institucionais da UNIARP, definidos em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, compreendem, do ponto de vista geral, formar 

profissionais, através das modalidades presencial e a distância, com vistas à 

elaboração, sistematização e socialização do conhecimento filosófico, científico-social 

e científico-tecnológico, propiciando o desenvolvimento socioeconômico, político e 
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cultural local, regional, nacional e internacional. Por outro lado, do ponto de vista 

específico, compreende (i) desenvolver processos educativos, com vistas à melhoria 

social, nos níveis, infantil, básico e superior;  (ii) criar e desenvolver cursos de 

formação profissional superior vinculados às atividades de pesquisa e extensão, nas 

modalidades presencial e a distância; (iii) propiciar o desenvolvimento da ciência 

através da formação de pesquisadores nos níveis de pós-graduação lato e stricto 

sensu; (iv) viabilizar e promover ações de extensão para a socialização do 

conhecimento científico-tecnológico, possibilitando o desenvolvimento 

socioeconômico e político-cultural, bem como, a preservação do patrimônio cultural; 

(v) criar cursos tecnológicos com vistas à formação de profissionais socialmente 

comprometidos e qualificados para o mundo do trabalho; (vi) articular ações, junto aos 

órgãos públicos e privados, que promovam o desenvolvimento regional; (vii) 

desenvolver a iniciação científica como princípio norteador do processo de difusão 

das ciências e do conhecimento; (viii) incentivar e fomentar a qualificação docente; 

(ix) desenvolver programas de assistência aos estudantes; e (x) desenvolver em todos 

os programas e cursos a consciência sobre a importância da sustentabilidade. 

Através de uma análise das ações de gestão da Instituição permite extrair 

coerência estre tais ações com os objetivos e finalidades da instituição. Neste 

contexto, ressalta-se ações que contemplam a criação de cursos e programas 

preocupados com o desenvolvimento regional e a integração da instituição com a 

comunidade regional. 

 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 6, é apresentado o Quadro 11, 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 11: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

6 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 
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3.4.2.1.1. Coerência entre o planejado e o 
executado de acordo com o PDI e PPI 

 X   

3.4.2.1.2. Adequação da estrutura organizacional 
aos planos, objetivos e metas da IES 

X    

3.4.2.1.3. Adequação dos sistemas de 
comunicação, registros e arquivos às 
necessidades do planejamento da IES 

 X   

3.4.2.1.4. Acesso da comunidade universitária à 
legislação institucional 

X    

3.4.2.1.5. Organização e condução dos processos 
de tomada de decisões 

 X   

3.4.2.1.6. Fluxo adequado de comunicação entre 
os níveis da estrutura organizacional 

 X   

3.4.2.2.1. Participação dos diversos segmentos 
nos órgãos colegiados 

X    

3.4.2.2.2. Comprometimento dos diversos 
segmentos com as decisões colegiadas 

X    

3.4.2.2.3. Regularidade do funcionamento dos 
órgãos colegiados 

X    

3.4.2.2.4. Divulgação da legislação/decisões 
colegiadas para a comunidade universitária 

X    

3.4.2.3.1. Coerência e pró-atividade da gestão 
estratégica com as finalidades e objetivos 
institucionais 

 X   

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Participação dos diversos segmentos da comunidade acadêmica nos órgãos 

colegiados; 

 Regularidade de funcionamento dos órgãos colegiados; 

 Comprometimento dos diversos segmentos da comunidade acadêmica com 

as decisões colegiadas; 

 Disponibilização da legislação institucional à comunidade acadêmica. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Dificuldade de levantar, cruzar e consolidar as informações sobre as 

atividades desenvolvidas pela Instituição. 
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Recomendações da CPA: 

 Manter e incentivar o funcionamento regular dos órgãos colegiados da 

Instituição; 

 Ampliar as estratégias de divulgação das decisões dos órgãos colegiados à 

comunidade acadêmica, tanto em meio físico quanto virtual; 

 Aprimorar os processos e ferramentas de gestão da instituição; 

 Implementar um banco de dados de informações gerenciais da Instituição 

com informações de todos os setores; 

 Manter um processo de acompanhamento e melhoria contínua de 

indicadores de gestão definidos no planejamento estratégico. 

 

 

3.4.3. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

A dimensão 10, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende questões 

de sustentabilidade financeira da Instituição. 

 

3.4.3.1. Política Orçamentária (contempla os Índices Clássicos da Contabilidade) 

 

3.4.3.1.1. Orçamento anual compatível com metas traçadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 

 

O orçamento anual da Instituição procura ser compatível com as metas 

traçadas no Plano de Desenvolvimento Institucional. Caso não seja possível cumprir 

tais metas almejadas, as mesmas são postergadas para o orçamento anual 

subsequente. 

 

3.4.3.1.2. Execução orçamentária compatível com proposta orçamentária anual 

 

A Instituição procura ter o realizado anual baseando no orçado anual, conforme 

aprovado nos órgãos e conselhos competentes. Da mesma forma, realiza a prestação 

de contas dos mesmos após o término de cada exercício em questão. 
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3.4.3.1.3. Fluxo de Caixa compatível com Execução orçamentária 

 

O fluxo de caixa da Instituição é compatível com a execução orçamentária. 

 

3.4.3.1.4. Previsão orçamentária para as áreas institucionais: ensino, pesquisa, 

extensão, cultura e gestão 

 

O orçamento anual da Instituição prevê recursos em todas as instâncias 

universitárias, quer seja o ensino, pesquisa, extensão e gestão da Instituição. 

 

3.4.3.1.5. Adequação dos investimentos em segurança pessoal, física e intelectual 

 

Conforme necessidades levantadas pelas comissões legais (CIPA), sindicatos 

e metas traçadas no Plano de Cargos e Salários, os investimentos são elaborados de 

forma a gerir questões como segurança pessoal, física e intelectual dos funcionários, 

quer sejam os docentes, quer sejam os funcionários técnico-administrativos. 

 

3.4.3.2. Política de Aplicação de Recursos – Índices de Liquidez 

 

3.4.3.2.1. Liquidez Imediata = mostra o quanto se dispõe imediatamente para saldar 

dívidas de curso prazo para cada R$ 1,00 

 

Liquidez imediata = 0,042 

 

3.4.3.2.2. Liquidez Seca = mostra a capacidade de pagamento da instituição a curto 

prazo para cada R$ 1,00 excluindo os estoques 

 

Liquidez seca = 1,10 

 

3.4.3.2.3. Liquidez Corrente = mostra a capacidade de pagamento da instituição a 

curto prazo para cada R$ 1,00 
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Liquidez corrente = 1,15 

 

3.4.3.2.4. Liquidez Geral = mostra a capacidade de pagamento total da instituição a 

longo prazo, considerando tudo o que se converterá em dinheiro (curto e longo prazo) 

relacionando-se com tudo o que já se assumiu como dívida (curto e longo prazo) para 

cada R$ 1,00 

 

Liquidez geral = 1,22 

 

 

3.4.3.3. Política de Aplicação de Recursos – Índices de Estrutura. Imobilização do 

Patrimônio Líquido 

 

3.4.3.3.1. Imobilização Patrimônio Líquido (AP/PL). Quanto menor, melhor 

 

Imobilização do patrimônio líquido = 0,89 

 

3.4.3.3.2. Participação de Capital de Terceiros (PC + ELP/PL). Quanto menor melhor 

 

Participação de capital de terceiros = 0,38 

 

3.4.3.3.3. Provisionamento e aplicação de recursos de depreciação para 

investimentos 

 

A partir do ano de 2018 o orçamento prevê investimentos em Ativos 

Imobilizados na casa dos 150% do total da depreciação do exercício, tendo como 

meta, a médio prazo, um incremento maior para os próximos anos. 

 

3.4.3.3.4. Adequação do espaço físico às demandas da instituição: salas de aula, 

biblioteca, laboratórios, cantinas, livrarias, etc. 

 

Conforme possibilidade orçamentária, implementações e melhorias são tidas 

como metas da Instituição. 
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3.4.3.3.5. Investimentos na ampliação do espaço físico de acordo com as demandas 

projetadas no PDI 

 

Existe uma preocupação constante da Instituição com investimentos e 

ampliações e sua compatibilidade com o orçamento e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UNIARP. 

 

3.4.3.3.6. Adequação entre as necessidades de manutenção e conservação e os 

recursos destinados para o ensino, pesquisa e extensão 

 

A partir do ano de 2011 a Instituição começou um planejamento com o intuito 

de melhorias, manutenção e conservação das suas estruturas no sentido do atender 

suas necessidades, tanto no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.4.3.3.7. Investimento em previdência complementar 

 

A Instituição ainda não tem esta política implementada. 

 

3.4.3.4. Política de Recursos Humanos: desenvolvimento, capacitação, salários e 

obrigações trabalhistas 

 

3.4.3.4.1. Existência de Plano de Cargos e Salários e a sua aplicação 

 

Não existe na instituição um Plano de Carreira, Cargos e Salários instituído. O 

que se verifica é a existência da uma proposta de Plano de Carreira, Cargos e Salário 

aprovado em instâncias da Instituição. Tal plano encontra-se sendo avaliado para fins 

de implementação. 

 

3.4.3.4.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas 

 

A instituição encontra-se em dia com as obrigações trabalhistas de seus 

docentes e funcionários técnico-administrativos. 
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3.4.3.4.3. Regularidade no pagamento de salários nos últimos 6 (seis) meses 

 

A instituição encontra-se em total regularidade com o pagamento de salário, 

ordenados e honorários dos seus docentes e funcionários técnico-administrativos. 

 

3.4.3.4.4. Existência de programas para capacitação dos docentes e técnico-

administrativos 

 

Com relação à existência de programas de capacitação docente nota-que que 

a Instituição está bastante atuante neste sentido, principalmente em função dos 

resultados das avaliações dos docentes fornecidos semestralmente pela CPA. 

Semestralmente a UNIARP realiza um evento denominado ENDOUNI (Encontro de 

Docentes da UNIARP), evento que se realiza todo início de semestre letivo e que visa 

a capacitação dos docentes da Instituição através de palestras e oficinas de trabalho. 

Da mesma forma, a partir dos resultados das avaliações da CPA, a Instituição ofertou 

um curso lato sensu denominado Formação para Docência em Ensino Superior, curso 

este ofertado gratuitamente aos professores da Instituição com atividades 

direcionadas à aquisição de competências que melhorem a qualidade das atividades 

docentes. A primeira turma deste curso terá suas atividades concluídas ainda no ano 

de 2018 e uma segunda turma já está sendo iniciada. Em suma, verifica-se uma 

preocupação constante da Instituição com a capacitação docente. 

Com relação aos funcionários técnico-administrativos, verifica-se a existência 

de ações similares às dos docentes no sentido da criação de um evento denominado 

ENCOUNI (Encontro de Colaboradores da UNIARP), evento que se realiza todo início 

de semestre letivo e que visa a capacitação dos funcionários técnico-administrativos. 

Além disso, verificam-se apoios isolados à capacitação dos funcionários técnico-

administrativos quando da necessidade de capacitação específica visando a melhoria 

de serviços específicos fornecidos pela Instituição 

 

3.4.3.4.5. Comprometimento da folha de pagamento (salário + encargos + terceiros) 

em relação a receita bruta 
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Tomando por base o histórico do exercício 2017, pode concluir que o percentual 

de comprometimento da folha de pagamento em relação à receita bruta é de 41,44%. 

 

3.4.3.4.6. Projeção de Fluxo de Caixa Futuro com pessoal (5 anos) considerando-se 

variáveis de mercado 

 

Não existem estudos neste sentido na Instituição. 

 

3.4.3.4.7. Rotatividade Docente e Técnico Administrativo 

 

Para o cálculo da rotatividade docente e técnico administrativo no ano de 2017, 

tomou-se por base os seguintes valores:  

 

Base: 591 funcionários  

Saída: 69  

Entrada: 112  

Rotatividade = ( (Saída + Entrada) / 2) / Base  

 

Com base nas informações acime, chega-se a um percentual de rotatividade 

de 15,31%.  

 

 

3.4.3.4.8. Absenteísmo Docente e Absenteísmo Técnico Administrativo 

 

A partir da implantação de um banco de horas na Instituição, ocorrida no ano 

de 2014, as ausências dos funcionários técnico-administrativos são registradas no 

referido banco de horas. Desta forma, os funcionários devem apresentar, anualmente, 

um plano de compensação ou recuperação destas horas. 
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Para finalizar a análise dos dados da dimensão 10, é apresentado o Quadro 12 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 12: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 10 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.4.3.1.1. Orçamento anual compatível com metas 
traçadas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI 

X    

3.4.3.1.2. Execução orçamentária compatível com 
proposta orçamentária anual 

 X   

3.4.3.1.3. Fluxo de Caixa compatível com 
Execução orçamentária 

X    

3.4.3.1.4. Previsão orçamentária para as áreas 
institucionais: ensino, pesquisa, extensão, cultura 
e gestão 

 X   

3.4.3.1.5. Adequação dos investimentos em 
segurança pessoal, física e intelectual 

 X   

3.4.3.2.1. Liquidez Imediata = mostra o quanto se 
dispõe imediatamente para saldar dívidas de 
curso prazo para cada R$ 1,00 

X    

3.4.3.2.2. Liquidez Seca = mostra a capacidade 
de pagamento da instituição a curto prazo para 
cada R$ 1,00 excluindo os estoques 

X    

3.4.3.2.3. Liquidez Corrente = mostra a 
capacidade de pagamento da instituição a curto 
prazo para cada R$ 1,00 

X    

3.4.3.2.4. Liquidez Geral = mostra a capacidade 
de pagamento total da instituição a longo prazo, 
considerando tudo o que se converterá em 
dinheiro (curto e longo prazo) relacionando-se 
com tudo o que já se assumiu como dívida (curto 
e longo prazo) para cada R$ 1,00 

X    

3.4.3.3.1. Imobilização Patrimônio Líquido 
(AP/PL). Quanto menor, melhor 

X    

3.4.3.3.2. Participação de Capital de Terceiros 
(PC + ELP/PL). Quanto menor melhor 

 X   

3.4.3.3.3. Provisionamento e aplicação de 
recursos de depreciação para investimentos 

X    

3.4.3.3.4. Adequação do espaço físico às 
demandas da instituição: salas de aula, biblioteca, 
laboratórios, cantinas, livrarias, etc. 

 X   
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3.4.3.3.5. Investimentos na ampliação do espaço 
físico de acordo com as demandas projetadas no 
PDI 

 X   

3.4.3.3.6. Adequação entre as necessidades de 
manutenção e conservação e os recursos 
destinados para o ensino, pesquisa e extensão 

 X   

3.4.3.3.7. Investimento em previdência 
complementar 

  X  

3.4.3.4.1. Existência de Plano de Cargos e 
Salários e a sua aplicação 

  X  

3.4.3.4.2. Cumprimento das obrigações 
trabalhistas 

X    

3.4.3.4.3. Regularidade no pagamento de salários 
nos últimos 6 (seis) meses 

X    

3.4.3.4.4. Existência de programas para 
capacitação dos docentes e técnico-
administrativos 

 X   

3.4.3.4.5. Comprometimento da folha de 
pagamento (salário + encargos + terceiros) em 
relação a receita bruta 

 X   

3.4.3.4.6. Projeção de Fluxo de Caixa Futuro com 
pessoal (5 anos) considerando-se variáveis de 
mercado 

  X  

3.4.3.4.7. Rotatividade Docente e Técnico 
Administrativo 

X    

3.4.3.4.8. Absenteísmo Docente e Absenteísmo 
Técnico Administrativo 

X    

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Baixo nível de endividamento da Instituição; 

 Planejamento financeiro e orçamentário de médio e longo prazo bem 

estruturado; 

 Regularidade de pagamento de salários e encargos; 

 Existência de CNDs (Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeito de Negativa da Justiça do Trabalho; Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos da Prefeitura 
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Municipal de Caçador e Certidão Positiva com Efeito de Negativa da 

Prefeitura Municipal de Fraiburgo) comprovando a adimplência da Instituição; 

 Tomada de decisões baseadas em orientações de assessoria técnica e 

jurídica. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Ausência de um Plano de Cargos, Salário e Carreira para os docentes e 

funcionários técnico-administrativos; 

 Ausência de um plano de previdência complementar. 

 

Recomendações da CPA: 

 Definir e implementar um Plano de Cargos e Salário na Instituição; 

 Analisar a viabilidade de implantação de um Plano de Previdência 

Complementar para os professores e funcionários técnico-administrativos da 

Instituição; 

 Estimular a busca por recursos financeiros na iniciativa privada e órgãos 

públicos; 

 Implementar estratégias que garantam a sustentabilidade financeira da 

Instituição através de programas de captação de alunos com parcerias em 

escolas de ensino médio da região, mais especificamente através de um 

programa denominado UNIARP nas Escolas, bem como através da melhoria 

da qualidade de ensino, o que poderá garantir a redução da evasão escolar, 

e o aumento da sua atratividade como universidade de referência na região; 

 Agrupar e consolidar os dados de evasão dos alunos da Instituição como 

forma de buscar subsídios para a proposição de ações que visem a diminuir 

os índices de evasão. 
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3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

O Eixo 5, Infraestrutura Física, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 7, 

Infraestrutura Física, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

 

3.5.1. Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A dimensão 7, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende questões 

referentes à infraestrutura física da Instituição. 

 

3.5.1.1. Políticas de ampliação, manutenção e segurança do espaço físico 

 

3.5.1.1.1. Adequação do espaço físico às atividades de ensino 

 

Para analisar a adequação do espaço físico às atividades de ensino foi 

perguntado aos professores, alunos de graduação e de pós-graduação se o espaço 

físico disponibilizado pela Instituição às atividades de ensino é adequado e as 

respostas são apresentadas na Tabela 82.  

 

Tabela 82: Resultado da pergunta “O espaço físico disponibilizado às atividades de 
ensino é adequado?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 37,50% 38,89% 54,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 50,00% 30,56% 36,00% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 17,59% 6,67% 
Não (nunca) 0,00% 10,19% 2,66% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 2,77% 0,00% 

 

O espaço físico destinado às atividades de ensino é considerado adequado, 

conforma dados da Tabela 82, para 87,50% dos professores, 69,45% dos estudantes 

de graduação e 90,67% dos estudantes de pós-graduação. 
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3.5.1.1.2. Adequação do espaço físico às atividades de extensão 

 

Para o desenvolvimento das atividades de extensão desenvolvidas na UNIARP 

são disponibilizadas salas de aula, salas de apoio, laboratórios e biblioteca. Neste 

contexto, a estrutura disponibilizada condiz com as necessidades das atividades de 

extensão desenvolvidas. Pode-se verificar também que algumas atividades de 

extensão são executadas fora da instituição, procurando melhor atender ao público 

alvo. Por fim, verifica-se que a estrutura física da Instituição está em constante 

atualização. 

 

3.5.1.1.3. Adequação do espaço físico às atividades de pesquisa 

 

Para analisar este indicador, perguntou-se aos professores se o espaço físico 

disponibilizado à atividade de pesquisa (laboratórios) é adequado, sendo, as 

respostas, apresentadas na Tabela 83.  

 

Tabela 83: Resultado da pergunta “O espaço físico disponibilizado às atividades de 
pesquisa (laboratórios) é adequado?” 

Opções Professores 

Sim 25,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 50,00% 
Praticamente não (raramente) 12,50% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 8,33% 

 

Os dados da Tabela 83 mostram que para 75,00% dos professores, o espaço 

físico destinado às atividades de pesquisa da Instituição. 

 

3.5.1.1.4. Manutenção e conservação adequadas dos espaços físicos 

 

A Instituição tem desenvolvido ações para a conversação adequada dos 

espaços físicos. Para tanto, mantém contrato com empresas de segurança, limpeza e 

manutenção do seu espaço físico. De acordo com informações obtidas com a CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a manutenção e conservação do 

espaço físico da Instituição é considerada adequada. 
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3.5.1.1.5. Coerência da ampliação do espaço físico com as metas do PDI 

 

Constata-se que a Instituição, diante das demandas surgidas com a abertura 

de novos cursos, tem envidado esforços para oferecer ambientes adequados para a 

efetivação das atividades. Neste contexto, verifica-se a disponibilização de novos 

espaços físicos (salas e laboratórios). Entretanto, ressente-se de um planejamento a 

médio e longo prazo para atender de forma adequada as demandas que estão por vir. 

 

3.5.1.1.6. Existência e adequação de espaço de convívio acadêmico 

 

Para verificar a existência e adequação de espaço de convívio acadêmico da 

Instituição, perguntou-se aos alunos de graduação se o espaço físico disponibilizado 

para o convívio acadêmico é adequado e as respostas apresentadas na Tabela 84.  

 

Tabela 84: Resultado da pergunta “O espaço físico disponibilizado para o convívio 
acadêmico é adequado?” 

Opções 
Estudantes 
Graduação 

Sim 37,04% 
Praticamente sim (frequentemente) 42,59% 
Praticamente não (raramente) 12,04% 
Não (nunca) 6,48% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 1,85% 

 

Como mostram os dados da Tabela 84, o espaço físico destinado pela UNIARP 

ao convívio acadêmico é considerado adequado por 79,63% dos estudantes de 

graduação. 

 

3.5.1.1.7. Satisfação da comunidade acadêmica quanto à infraestrutura 

 

Para analisar a satisfação da comunidade acadêmica quanto à infraestrutura 

disponibilizada pela Instituição, perguntou-se aos seus membros, se a infraestrutura 

(cantina, sanitários, reprografia, etc.) disponibilizada pela UNIARP é satisfatória, 

sendo as respostas apresentadas na Tabela 85 e Tabela 86.  

 



151 

 

Tabela 85: Resultado da pergunta “A infraestrutura (cantina, sanitários, reprografia, 
etc) disponibilizada pela UNIARP é satisfatória?” 

Opções Gestores Professores 
Funcionário 

Técnico-
Administrativo 

Sim 33,33% 33,33% 32,89% 
Praticamente sim (frequentemente) 44,45% 45,83% 39,47% 
Praticamente não (raramente) 22,22% 20,84% 19,75% 
Não (nunca) 0,00% 0,00% 7,89% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tabela 86: Resultado da pergunta “A infraestrutura (cantina, sanitários, reprografia, 
etc) disponibilizada pela UNIARP é satisfatória?” 

Opções 
Estudantes 

Graduação Pós-Graduação 

Sim 37,04% 49,34% 
Praticamente sim (frequentemente) 38,89% 36,00% 
Praticamente não (raramente) 12,96% 9,33% 
Não (nunca) 10,18% 5,33% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

0,93% 0,00% 

 

 

A infraestrutura disponibilizada pela UNIARP é considerada satisfatória, de 

acordo com os dados da Tabela 86, por 77,78% dos gestores, 79,16% dos 

professores, 72,36% dos funcionários técnico-administrativos, 75,93% dos estudantes 

de graduação e 85,34% dos estudantes de pós-graduação. 

 

3.5.1.2. Políticas de aquisição, manutenção, atualização e segurança de 

equipamentos 

 

3.5.1.2.1. Adequação dos equipamentos às atividades de ensino 

 

Para verificar a adequação dos equipamentos às atividades de ensino 

perguntou-se aos professores da Instituição se os equipamentos disponibilizados às 

atividades de ensino são adequados e as respostas apresentadas na Tabela 87.  

 

Tabela 87: Resultado da pergunta “Os equipamentos disponibilizados às atividades 
de ensino são adequados?” 
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Opções Professores 

Sim 29,16% 
Praticamente sim (frequentemente) 54,17% 
Praticamente não (raramente) 16,67% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

A Tabela 87 aponta que 83,33% dos professores entendem que os 

equipamentos disponibilizados às atividades de ensino são adequados. 

 

3.5.1.2.2. Adequação dos equipamentos às atividades de pesquisa 

 

Para verificar a adequação dos equipamentos às atividades de pesquisa 

perguntou-se aos professores da Instituição se os equipamentos disponibilizados às 

atividades de pesquisa são adequados, sendo as respostas apresentadas na Tabela 

88 

 

Tabela 88: Resultado da pergunta “Os equipamentos disponibilizados às atividades 
de pesquisa são adequados?” 

Opções Professores 

Sim 16,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 41,67% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 8,32% 

 

Para 58,34% dos professores, como mostra a Tabela 88, os equipamentos 

disponibilizados pela UNIARP para as atividades de pesquisa são considerados 

adequados. 

 

3.5.1.2.3. Adequação dos equipamentos às atividades de extensão 

 

Para verificar a adequação dos equipamentos às atividades de extensão 

perguntou-se aos professores da Instituição se os equipamentos disponibilizados às 

atividades de extensão são adequados e as respostas são apresentadas na Tabela 

89. 
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Tabela 89: Resultado da pergunta “Os equipamentos disponibilizados às atividades 
de extensão são adequados?” 

Opções Professores 

Sim 16,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 50,00% 
Praticamente não (raramente) 8,33% 
Não (nunca) 4,17% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

20,83% 

 

Os dados da Tabela 89 apontam que, para 66,67% dos professores, os 

equipamentos disponibilizados pela Instituição para o desenvolvimento das atividades 

de extensão, são considerados adequados. 

 

3.5.1.2.4. Manutenção e conservação adequadas dos equipamentos 

 

Para verificar a manutenção e conservação adequadas dos equipamentos 

perguntou-se aos professores da Instituição se os equipamentos disponibilizados às 

atividades do curso passam por manutenção e conservação adequados, sendo as 

respostas apresentadas na Tabela 90.  

 

Tabela 90: Resultado da pergunta “Os equipamentos disponibilizados às atividades 
do curso passam por manutenção e conservação adequados?” 

Opções Professores 

Sim 25,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,50% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 
Não (nunca) 8,33% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

0,00% 

 

Percebe-se que 62,50 dos professores, de acordo com a Tabela 90, indicam 

que os equipamentos disponibilizados para as atividades do curso passam por a 

conservação e manutenção adequada. 

 

3.5.1.2.5. Coerência da ampliação e atualização dos equipamentos com as metas do 

PDI 
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A Instituição preocupa-se com a ampliação e atualização dos equipamentos 

utilizados para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, foram 

equipadas as salas de aula com projetores multimídia. Algumas salas com ar 

condicionado. Foram adquiridas cadeiras e carteiras novas. Foram adquiridos 

equipamentos para vários laboratórios. Bem como construídos alguns novos 

laboratórios. 

 

3.5.1.2.6. Acesso pelos professores aos equipamentos/recursos de informática 

 

Para analisar o acesso aos equipamentos e recursos de informática, perguntou-

se aos professores da Instituição se os recursos de informática (rede wireless, 

computadores, etc) disponíveis atendem às necessidades do seu curso e as respostas 

apresentadas na Tabela 91.  

 

Tabela 91: Resultado da pergunta “Os recursos de informática (rede wireless, 
computadores, etc) disponíveis atendem às necessidades do seu curso?” 

Opções Professores 

Sim 20,84% 
Praticamente sim (frequentemente) 37,50% 
Praticamente não (raramente) 20,83% 
Não (nunca) 20,83% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 

 

Os dados da Tabela 91 apontam que 58,34% dos professores entendem que 

os recursos de informática disponíveis na Instituição atendem às necessidades dos 

curso. Por outro lado, 41,66% dos professor entendem que tais recursos não atendem 

às necessidades do seu curso. 

 

3.5.1.2.7. Acesso pelos acadêmicos aos equipamentos/recursos de informática 

 

A disponibilidade de acesso, pelos acadêmicos, aos equipamentos/recursos de 

informática foi analisada perguntando-se aos mesmos se os recursos de informática 

(rede wireless, computadores, etc) disponíveis atendem às necessidades do seu 

curso e as respostas apresentadas na Tabela 92.  
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Tabela 92: Resultado da pergunta “Os recursos de informática (rede wireless, 
computadores, etc) disponíveis atendem às necessidades do seu curso?” 

Opções 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 29,63% 28,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 25,00% 34,66% 
Praticamente não (raramente) 31,48% 28,00% 
Não (nunca) 13,89% 6,67% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o 
assunto) 

00,00% 2,67% 

 

Com base nos dados da Tabela 92, verifica-se que para 54,63% dos estudantes 

de graduação e 62,66% dos estudantes de pós-graduação, os recursos de informática 

disponibilizados pela Instituição atendem às necessidades dos cursos. 

 

3.5.1.2.8. Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em qualidade 

(funcionalidade/atualização) 

 

Para analisar a adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em 

relação à sua qualidade, perguntou-se aos professores e alunos da Instituição de os 

equipamentos e recursos de laboratório disponibilizados para o seu curso tem 

qualidade, funcionalidade e atualização adequados, sendo, as respostas, 

apresentadas na Tabela 93.  

 

Tabela 93: Resultado da pergunta “Os equipamentos e recursos de laboratório 
disponibilizados para o seu curso tem qualidade, funcionalidade e atualização 
adequados?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 20,83% 30,56% 26,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 50,00% 28,70% 45,33% 
Praticamente não (raramente) 16,67% 25,00% 5,33% 
Não (nunca) 0,00% 11,11% 4,00% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

12,50% 4,63% 18,67% 
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Com base nos dados da Tabela 93 verifica-se que para 70,83% dos 

professores, 59,26% dos estudantes de graduação e 72,00% dos estudantes de pós-

graduação, os equipamentos e recursos de laboratório disponibilizados para os cursos 

da UNIRP tem qualidade, funcionalidade e atualização adequados. 

 

3.5.1.2.9. Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em quantidade 

 

Este indicador foi analisado perguntando-se aos professores e alunos da 

Instituição se os equipamentos e recursos de laboratório disponibilizados para o seu 

curso possuem quantidade adequada, sendo, as respostas, apresentadas na Tabela 

94.  

 

Tabela 94: Resultado da pergunta “Os equipamentos e recursos de laboratório 
disponibilizados para o seu curso tem quantidade adequada?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 25,00% 37,04% 38,67% 
Praticamente sim (frequentemente) 33,33% 40,74% 34,67% 
Praticamente não (raramente) 29,17% 10,19% 5,33% 
Não (nunca) 00,00% 9,26% 1,33% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

12,50% 2,77% 20,00% 

 

A Tabela 94 aponta que para 58,33% dos professores, 77,78% dos estudantes 

de graduação e 73,34% dos estudantes de pós-graduação os equipamentos e 

recursos de laboratório disponibilizados para os cursos estão em quantidade 

adequada. 

 

3.5.1.3. Política de aquisição de acervo e de acesso à Biblioteca 

 

3.5.1.3.1. Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço físico para 

estudo e pesquisa 

 

A satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço físico para estudo 

e pesquisa foi analisada perguntando-se aos alunos e professores se o espaço físico 
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da biblioteca da UNIARP atende às necessidades para o estudo e pesquisa e as 

respostas apresentadas na Tabela 95.  

 

Tabela 95: Resultado da pergunta “O espaço físico da biblioteca da UNIARP atende 
às necessidades para o estudo e pesquisa?” 

Opções Professores 
Estudantes 
Graduação 

Estudantes 
Pós-

Graduação 

Sim 58,33% 57,41% 52,00% 
Praticamente sim (frequentemente) 29,17% 29,63% 32,00% 
Praticamente não (raramente) 8,33% 6,48% 6,67% 
Não (nunca) 4,17% 3,70% 5,33% 
Não estou apto(a) a responder 
(desconheço o assunto) 

0,00% 2,78% 4,00% 

 

Os dados da Tabela 95 mostram que 87,50% dos professores, 87,04% dos 

estudantes de graduação e 84,00% dos estudantes de pós-graduação consideram 

que o espaço físico da biblioteca da UNIARP atende às necessidades para o 

desenvolvimento de atividades de estudo e pesquisa. 

 

3.5.1.3.2. Sistema informatizado para pesquisa (acervo, bases de dados, bibliotecas 

virtuais, etc.) 

 

A UNIARP possui um sistema de gestão de biblioteca, integrado ao seu ERP, 

que possui como principais funcionalidades a automatização do processo de 

empréstimo, renovações e devolução de exemplares. Além disso, o módulo de gestão 

de biblioteca contempla o processo de consulta ao acervo da biblioteca da Instituição, 

quer seja em quiosques na própria biblioteca ou através da Internet.  

Por outro lado, a Instituição possui acesso a algumas bases de dados gratuitas, 

como a CIELO e a BIREME e à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT. 

Também disponibiliza a possibilidade de solicitação de materiais de outras bibliotecas 

através do programa de Comutação Bibliográfica (COMUT), oferecido através do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Por fim, a 

biblioteca da UNIARP participa do Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema 

ACAFE (SINBAC) que tem como objetivo integrar o acervo das bibliotecas das 

Instituições participantes do Sistema ACAFE, oferecendo serviço de consulta 
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simultânea aos acervos de todas as bibliotecas participantes do projeto, bem como o 

empréstimo entre as bibliotecas. 

 

3.5.1.3.3. Adequação do espaço e o mobiliário para os estudos individuais e em grupo 

 

De acordo com informações colhidas junto à biblioteca da UNIARP pode-se 

verificar que o espaço e o mobiliário da biblioteca atendem às necessidades básicas 

para o estudo individual e em grupo desenvolvidos pelos alunos. 

 

3.5.1.3.4. Segurança do ambiente interno (iluminação, ventilação, climatização, etc.) 

 

Verifica-se que as condições de iluminação, ventilação e climatização da 

biblioteca da Instituição são adequadas à segurança do ambiente interno. Da mesma 

forma, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) mantém vigilância 

constante sobre questões de segurança e adequação dos ambientes internos da 

Instituição. 

 

 

3.5.1.3.5. Adequação dos critérios de aquisição de livros, periódicos e multi-meios às 

necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos 

 

Para analisar a adequação dos critérios de aquisição de livros, periódicos e 

multi-meios às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos, formulou-se 

pergunta aos coordenadores dos cursos e as respostas são apresentadas na Tabela 

96.  

 

Tabela 96: Resultado da pergunta “Os critérios de aquisição de livros, periódicos e 
multi-meios são adequados às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos?” 

Opções Coordenadores de Curso 

Sim 29,41% 
Praticamente sim (frequentemente) 52,94% 
Praticamente não (raramente) 17,65% 
Não (nunca) 0,00% 
Não estou apto(a) a responder (desconheço o assunto) 0,00% 
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Pode-se constatar, pelos dados da Tabela 96, que os critérios de aquisição de 

livros, periódicos e multimeios são adequados às necessidades dos projetos 

pedagógicos dos cursos, pelo menos em algum grau, para 82,35% dos coordenadores 

de curso. 

 

3.5.1.3.6. Programas de apoio aos alunos quanto à normalização dos trabalhos 

monográficos 

 

A UNIARP, através de uma comissão nomeada para tal finalidade, desenvolveu 

um manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Tal manual está disponível 

para download na página da instituição e adotado nas disciplinas de Metodologia 

Científica e da Pesquisa ministradas na instituição. Da mesma forma, os professores 

foram orientados para que, no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos em suas 

disciplinas, adotam as normas recomendadas pelo manual. 

 

3.5.1.4. Infraestrutura adequada aos laboratórios e às necessidades de ensino 

 

3.5.1.4.1. Coerência entre o número de alunos e a capacidade de laboratórios 

existentes 

 

Com base na análise do número de alunos da Instituição e nos laboratórios 

existentes, verifica-se coerência entre o número de alunos e a capacidade dos 

laboratórios existentes na Instituição. No entanto, constata-se a necessidade de um 

melhor processo de gestão de alguns laboratórios no tocante à alocação de horário 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

3.5.1.4.2. Adequação dos critérios para compra e manutenção de equipamentos dos 

laboratórios às necessidades dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 

 

A Instituição não possui uma política definida para a compra e manutenção de 

equipamentos dos laboratórios. Tais aquisições e manutenções se fazem à luz das 

necessidades dos projetos em desenvolvimento. 
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3.5.1.5. Instalações sanitárias adequadas ao número de alunos 

 

3.5.1.5.1. Adequação da localização e funcionalidade das instalações sanitárias 

 

Através de constatações in loco, a CPA pôde verificar que as instalações 

sanitárias não apresentam problemas, atendendo às necessidades da comunidade 

acadêmica quanto a sua localização e funcionalidades. 

 

3.5.1.5.2. Conservação e manutenção das instalações sanitárias 

 

Da mesma foram, através de constatações in loco, a CPA pôde verificar que as 

instalações sanitárias recebem conservação e manutenção adequadas. 

 

3.5.1.5.3. Materiais essenciais de higiene pessoal 

 

Através de constatações in loco, a CPA pôde verificar que as instalações 

sanitárias possuem materiais essências de higiene pessoal disponíveis, tais como 

sabonete líquido e papel higiênico. 

 

3.5.1.6. Adaptação da estrutura física aos portadores de necessidades especiais 

(PNE) 

 

3.5.1.6.1. Adequação dos espaços físicos às pessoas com deficiência (rampas, 

elevadores, banheiros, estacionamento, etc.) 

 

A instituição, no que diz respeito ao atendimento às pessoas com deficiência, 

atende bem esses quesitos, não havendo necessidade de alteração dos 

procedimentos. A instituição também criou o PAD (Programa de Apoio a Pessoas com 

Deficiência), através do qual disponibiliza profissionais preparados para dar o suporte 

necessários às pessoas portadoras de deficiências. Da mesma forma, a CIPA tem se 

mantido atenta no sentido de contribuir, também, para a melhor estruturação dos 

espaços visando atender tais requisitos. 
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3.5.1.6.2. Adequação dos equipamentos e mobiliários aos portadores de 

necessidades especiais 

 

Através de constatações in loco, a CPA pôde verificar que os equipamentos e 

mobiliários estão de acordo com as necessidades das pessoas com deficiências. 

 

 

Para finalizar a análise dos dados da dimensão 7, é apresentado o Quadro 13, 

que procura sintetizar a existência de evidências acerca de cada um dos indicadores 

analisados. 

 

Quadro 13: Síntese do grau de evidência dos indicadores de avaliação da dimensão 

7 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE / INDICADORES 
ESCALA 

5 4 – 3 2 – 1 NA 

3.5.1.1.1. Adequação do espaço físico às 
atividades de ensino 

X    

3.5.1.1.2. Adequação do espaço físico às 
atividades de extensão 

X    

3.5.1.1.3. Adequação do espaço físico às 
atividades de pesquisa 

 X   

3.5.1.1.4. Manutenção e conservação adequadas 
dos espaços físicos 

 X   

3.5.1.1.5. Coerência da ampliação do espaço 
físico com as metas do PDI 

 X   

3.5.1.1.6. Existência e adequação de espaço de 
convívio acadêmico 

X    

3.5.1.1.7. Satisfação da comunidade acadêmica 
quanto à infraestrutura 

X    

3.5.1.2.1. Adequação dos equipamentos às 
atividades de ensino 

X    

3.5.1.2.2. Adequação dos equipamentos às 
atividades de pesquisa 

 X   

3.5.1.2.3. Adequação dos equipamentos às 
atividades de extensão 

X    

3.5.1.2.4. Manutenção e conservação adequadas 
dos equipamentos 

 X   

3.5.1.2.5. Coerência da ampliação e atualização 
dos equipamentos com as metas do PDI 

 X   
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3.5.1.2.6. Acesso pelos professores aos 
equipamentos/recursos de informática 

X    

3.5.1.2.7. Acesso pelos acadêmicos aos 
equipamentos/recursos de informática 

X    

3.5.1.2.8. Adequação dos equipamentos/recursos 
dos laboratórios em qualidade 
(funcionalidade/atualização) 

 X   

3.5.1.2.9. Adequação dos equipamentos/recursos 
dos laboratórios em quantidade 

 X   

3.5.1.3.1. Satisfação dos usuários da biblioteca 
em relação ao espaço físico para estudo e 
pesquisa 

X    

3.5.1.3.2. Sistema informatizado para pesquisa 
(acervo, bases de dados, bibliotecas virtuais, etc.) 

X    

3.5.1.3.3. Adequação do espaço e o mobiliário 
para os estudos individuais e em grupo 

X    

3.5.1.3.4. Segurança do ambiente interno 
(iluminação, ventilação, climatização, etc.) 

 X   

3.5.1.3.5. Adequação dos critérios de aquisição de 
livros, periódicos e multi-meios às necessidades 
dos projetos pedagógicos dos cursos 

X    

3.5.1.3.6. Programas de apoio aos alunos quanto 
à normalização dos trabalhos monográficos 

 X   

3.5.1.4.1. Coerência entre o número de alunos e a 
capacidade de laboratórios existentes 

X    

3.5.1.4.2. Adequação dos critérios para compra e 
manutenção de equipamentos dos laboratórios às 
necessidades dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão 

 X   

3.5.1.5.1. Adequação da localização e 
funcionalidade das instalações sanitárias 

 X   

3.5.1.5.2. Conservação e manutenção das 
instalações sanitárias 

  X  

3.5.1.5.3. Materiais essenciais de higiene pessoal  X   

3.5.1.6.1. Adequação dos espaços físicos aos 
portadores de necessidades especiais (rampas, 
elevadores, banheiros, estacionamento, etc.) 

X    

3.5.1.6.2. Adequação dos equipamentos e 
mobiliários aos portadores de necessidades 
especiais 

X    

Escala:   5 Evidência completa       4-3 Evidência parcial       2-1 Sem evidência       NA: Não se aplica 

 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 
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 Estrutura de laboratórios disponíveis para as atividades dos cursos; 

 Existência de um programa de atendimento a pessoas portadoras de 

deficiência. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Estratégias de gestão e alocação dos laboratórios às atividades de ensino. 

 

Recomendações da CPA: 

 Otimizar o processo de alocação de salas de aula e laboratórios; 

 Institucionalizar uma política de atualização do acervo bibliográfico da 

Instituição; 

 Avaliar e atualizar, de forma constante, a estrutura física necessária aos 

alunos com deficiência; 

 Institucionalizar uma política de aquisição, manutenção, atualização e 

segurança de equipamentos de laboratórios; 

 Melhorar a manutenção das instalações físicas da instituição, principalmente 

no tocante à limpeza das instalações sanitárias; 

 Ampliar a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula e 

laboratórios da Instituição; 

 Ampliar as melhorias implementadas de acesso à internet através da rede 

Wi-Fi da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No encerramento do ciclo avaliativo 2015-2017, a CPA UNIARP efetuou a 

análise de documentos, de processos técnicos-administrativos, observações e 

constatações, e aplicação de questionários à comunidade acadêmica com forma de 

proceder a autoavaliação institucional, de acordo com a Lei do SINAES. 

Ao final deste processo, os dados foram consolidados no Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2015-2017. Com base nas suas análises, a CPA 

apresentou os pontos positivos e pontos frágeis identificados em cada uma das 

dimensões do SINAES. Além disso, são apresentadas sugestões de ações que 

podem ser desenvolvidas no sentido de enfatizar os pontos positivos e superar as 

fragilidades identificadas.  

A CPA UNIARP agradece o empenho e a colaboração de todos que 

contribuíram de alguma forma para a produção dessa etapa autoavaliativa, a qual 

busca fornecer subsídios para o planejamento de ações com vistas a melhorar a 

qualidade das atividades educativas e a relevância social da UNIARP. 
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