
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universitária da UNIARP 
Bibliotecária: Célia De Marco – CRB14/692 

 
U53r 

 
   Relatório de Autoavaliação da UNIARP: 2015-2017- 

relatório parcial de autoavaliação 2015. / Universidade   Alto 
Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Carlos Alberto Zorzo 

(Coord.) et al.  – Caçador: Ed. UNIARP, 2016. 
                 31 p. 

 
        1. Educação Superior. 2. Autoavaliação Institucional.  3.           
UNIARP l. Zorzo, Carlos Alberto. II. Fávero, Itamar. III. Boscari, 
Marilene. IV. Bragagnolo, Sandra Mara. 

 
                                                                                                                                                  

CDD:378 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO MANTENEDORA 

Presidente: Sandoval Caramori 

Vice-Presidente: Auri Marcel Baú 

Diretor Geral Financeiro: Moacir José Salamoni 

Secretário: Neoberto Geraldo Balestrin 

 

ENTIDADE ACADÊMICA 

Reitor: Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos 

Vice-Reitor de Administração e Planejamento: Prof. Ms. Paulo Cezar de Campos 

Vice-Reitor Acadêmico: Dr. Anderson Antonio Mattos Martins 

Secretária Acadêmica: Marissol Aparecida Zamboni 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

Ms. Carlos Alberto Zorzo (Coordenador) 

Ms. Itamar Fávero 

Ms. Marilene Boscari 

Esp. Sandra Mara Bragagnolo 

 

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES 

Alex Atolini 

Leandro Magueroski 

 

REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS 

Soeni Aparecida Barros Yamaguchi 

Marissol Aparecida Zamboni 

Ivete Farias 

Giuliano Menger 

 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL 

Claudinei Bertotto 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 4 

2. METODOLOGIA ..................................................................................................... 5 

3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS .................................................. 8 

3.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ....................... 8 
3.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação ................................................. 8 

3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ....................................... 10 
3.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional ........... 10 
3.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição ........................... 11 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS ............................................................ 13 
3.3.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa, Extensão e Pós- 
Graduação ...................................................................................................... 13 
3.3.1.1. A política para o ensino de graduação .............................................. 13 
3.3.1.2. A política para a Pesquisa ................................................................. 16 
3.3.1.3. A Política para a Extensão ................................................................ 17 
3.3.1.4. A política para a Pós-Graduação ....................................................... 18 
3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade ...................................... 20 
3.3.3. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes ........................... 22 

3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO .............................................................. 24 
3.4.1. Dimensão 5: Políticas de Pessoal ........................................................ 24 
3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição ............................... 25 
3.4.3. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira .......................................... 26 

3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA .......................................................... 28 
3.5.1. Dimensão 7: Infraestrutura Física ......................................................... 28 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 30 

 

  



4 

 

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. 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional insere-se num conjunto 

de três relatórios a serem produzidos no ciclo avaliativo 2015-2017 que compreende 

a produção dos relatórios parciais de autoavaliação dos anos de 2015 e 2016, 

contemplando as informações e ações desenvolvidas no referido ano, bem como o 

relatório integral correspondente ao ano de 2017 que, além de contemplar as 

informações e ações desenvolvidas no referido ano, discute os dois relatórios parciais 

anteriores e apresenta um plano de melhorias à IES. 

O relatório aqui apresentado, Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 

2015 da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), contempla as informações 

e ações desenvolvidas pela Instituição no ano de 2015 com base nos cinco eixos e 

dez dimensões do SINAES. Ele toma por base as informações levantadas no Relatório 

de Autoavaliação Institucional 2014, na sua versão integral, procurando contextualizar 

as ações sugeridas pelo relatório e desenvolvidas pela Instituição. 
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2. METODOLOGIA 

 

O processo de autoavaliação institucional é um componente 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, a autoavaliação institucional interna, desenvolvida pela CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) da instituição 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 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, 

além de contemplar as informações e ações desenvolvidas no referido ano, discute 

os dois relatórios parciais anteriores e apresenta um plano de melhorias à IES. Assim, 

o presente ciclo avaliativo tem por base o Relatório de Autoavaliação Institucional 

2014, na sua versão integral, que apresentou um conjunto de recomendações para 

fins de melhoria da IES. Por sua vez, os relatórios parciais nos anos intermediários do 

ciclo avaliativo, 2015 e 2016, tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento destas 

ações sugeridas. Ao final do ciclo avaliativo, no ano de 2017, um relatório integral será 

então confeccionado contemplando as informações e ações desenvolvidas no referido 

ano, discutindo os dois relatórios parciais anteriores e apresentando um plano de 

melhorias à IES. Tal relatório então, servirá de ponto de partida para um novo ciclo 

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

processo contínuo de construção do conhecimento da realidade institucional. 
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O presente relatório, denominado Relatório Parcial de Autoavaliação 2015, 

tem como ponto de partida as recomendações apresentadas pela CPA UNIARP no 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2014, na sua versão integral. Tais aspectos 

são constituídos dos quadros apresentados no final de cada eixo e dimensão do 

SINAES, quadros estes que contemplam pontos positivos e pontos frágeis 

identificados no processo de autoavaliação interna do ciclo avaliativo encerrado no 

ano de 2014, bem como recomendações da CPA UNIARP. O presente relatório 

constitui-se, então, num estudo comparativo entre as recomendações apresentadas 

no relatório anterior com o cenário institucional atual. Para tanto, a metodologia 

adotada consiste na análise de documentos, de processos técnicos-administrativos e 

acadêmicos, bem como a observação e constatação. 

Os dados resultantes deste estudo comparativo são apresentados 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 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Eixo 5: Infraestrutura Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A apresentação dos dados deste Relatório parcial de autoavaliação 2015 dar-

se-á, então, nos eixos e dimensões do SINAES seguindo a seguinte formatação: para 
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cada uma das dimensões, atrelada ao seu respectivo eixo, serão apresentados três 

quadros com os “Pontos positivos que podem ser enfatizados”, “pontos frágeis que 

requerem melhorias” e “Recomendações da CPA” que correspondem às transcrições 

do Relatório de Autoavaliação Institucional 2014, na sua versão integral. Tais quadros 

servirão então de base para a criação de dois novos quadros. O primeiro, “Ações 

desenvolvidas no ano de referência (2015)”, apresenta constatações levantadas sobre 

as recomendações da CPA, bem como outras ações implementadas no ano base do 

relatório e que merecem ser destacadas. Por fim, o quadro “Ações previstas com base 

nas análises efetuadas” traz sugestões da CPA de ações a serem desenvolvidas no 

sentido de enfatizar os pontos positivos e superar possíveis fragilidades identificadas. 
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3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Melhor utilização dos dados de autoavaliação no PDI, PPI e PPCs; 

 Iniciativa da IES de realizar a autoavaliação institucional; 

 Coerência parcial entre PDI, PPI e PPCs; 

 Ações afirmativas da IES para melhoria de suas atividades; 

 Consciência dos gestores da IES de que o resultado da autoavaliação deve 

orientar as ações institucionais. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Infraestrutura de funcionamento da CPA; 

 Carga horária dos membros da CPA, responsáveis pela execução das ações. 

 

Recomendações da CPA: 

 Ampliar a infraestrutura de funcionamento da CPA; 

 Utilizar mais e melhor os dados da autoavaliação para nortear o 

planejamento institucional. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de ampliação da infraestrutura de 

funcionamento da CPA, verifica-se que a quantidade de membros e sua 

carga horária continua inalterada. Por outro lado, a Instituição disponibilizou 

um espaço físico específico para as atividades da CPA, bem com um técnico 

de informática do setor de TI da Instituição para atender, prioritariamente, a 

CPA. 

 Com relação a uma melhor utilização dos dados da autoavaliação para 

nortear o planejamento institucional nota-se que a Instituição abriu um 

espaço para a participação da CPA nos órgãos colegiados acadêmicos, 
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principalmente no conselho gestor, composto pelos coordenadores de curso 

e de área da Instituição. Além disso, a CPA se colocou à disposição dos 

colegiados de curso para a participação nas reuniões de colegiado no sentido 

de esclarecer os procedimentos de avaliação e os dados resultantes das 

avaliações produzidas pela mesma. Da mesma forma, verificou-se a criação 

da uma comissão de planejamento acadêmico composta pelos membros da 

Reitoria, NAPI (Núcleo de Apoio Pedagógico) e CPA (Comissão Própria de 

Avaliação) cuja finalidade é propor ações que visem a melhoria da qualidade 

educacional da UNIARP com base nas avaliações produzidas pela CPA. 

 Foi disponibilizado no ano de 2015 para os coordenadores de curso um 

software desenvolvido pelo setor de TI da UNIARP para a consulta aos 

resultados das avaliações de curso. Tal software permite a consulta dos 

dados das avaliações de curso desde o ano de 2013. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Disseminar na comunidade acadêmica a ideia dos processos avaliativos 

como forma de conhecimento da realidade e a importância de sua utilização 

para o processo de planejamento institucional. 

 Melhorar os processos de sensibilização como forma de mobilizar a 

comunidade acadêmica no tocante aos processos de avaliação, bem como 

os processos de divulgação dos seus resultados. 

 Intensificar a participação da CPA nos colegiados de curso como forma de 

auxiliar o colegiado na utilização dos resultados das avaliações no 

planejamento dos cursos de graduação. 

 Aprimorar os instrumentos avaliativos bem como os recursos de TI utilizados 

para a coleta de dados e disseminação dos resultados das avaliações. 

 Capacitar os membros da CPA e os gestores da Instituição em relação ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 Institucionalizar um procedimento que contemple um plano de ações da Vice-

Reitoria de Ensino e Coordenações de Curso como resposta aos resultados 

das avaliações. 
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3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Conhecimento, de parte significativa da comunidade acadêmica, sobre a 

missão e objetivos institucionais. 

 Existência de um procedimento sistemático e institucionalizado para a 

identificação do perfil dos estudantes ingressantes da instituição. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Inexistência de um procedimento sistemático e institucionalizado ou um banco 

de dados com informações atualizadas para o acompanhamento dos 

estudantes egressos da instituição. 

 

Recomendações da CPA: 

 Definir e institucionalizar um procedimento sistemático de acompanhamento 

dos egressos; 

 Melhorar o processo de divulgação do PDI e o PPI da UNIARP com a 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de definição e institucionalização de um 

procedimento sistemático de acompanhamento de egressos nota-se a 

iniciativa da Instituição em criar um canal de relacionamento com seus 

egressos. Verifica-se, no portal web da Instituição, um espaço denominado 

Portal do Egresso para a interação com seus egressos. Entretanto, tal 

atividade ainda está em fase inicial de elaboração. 

 Com relação à recomendação de melhorar o processo de divulgação do PDI 

e o PPI da UNIARP a Instituição tem aberto espaço, principalmente nos 

momentos de planejamento acadêmico e planejamento estratégico, para a 

socialização dos documentos institucionais, incluindo o PDI. 
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 No ano de 2015 a Instituição finalizou o processo de revisão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), atividade que envolveu a comunidade 

acadêmica da UNIARP. 

 Uma ação desenvolvida sistematicamente pela Instituição que merece ser 

ressaltada compreende a identificação do perfil do estudante ingressante da 

UNIARP. Tal atividade tem sido desenvolvida sistematicamente deste o ano 

de 2011, permitindo a UNIARP caracterizar o perfil sócio-econômico do seu 

estudante. Além do perfil geral, este processo especializa o perfil do 

ingressante para cada curso da Instituição, bem como das cidades de 

procedência dos estudantes. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Efetivar um processo de relacionamento contínuo com os egressos da 

Instituição, através da identificação e abertura de um canal de comunicação 

com os mesmos.  

 Continuar o processo de divulgação dos documentos oficiais da Instituição 

perante a comunidade acadêmica. 

 Incluir nos Planos de Ensino das disciplinas da UNIARP a missão e a visão 

da Instituição como forma de reforçar o conhecimento destas com vistas à 

sua efetivação. 

 Criar um espaço físico e virtual para a divulgação de todos os documentos 

institucionais da UNIARP. 

 

 

3.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de projetos e programas de extensão para o desenvolvimento 

social da comunidade; 

 Existência de programas de ensino para o desenvolvimento social da 

comunidade; 

 Existência de convênios com instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento social da comunidade; 
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 Cursos ofertados que atendem às necessidades sociais e desenvolvimento 

regional; 

 Impacto no ambiente externo das atividades desenvolvidas pela UNIARP. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Poucos projetos e programas de extensão articulados com a graduação; 

 Ausência de política institucional de defesa do meio ambiente e memória 

cultural. 

 

Recomendações da CPA: 

 Ampliar os projetos e programas de extensão para o desenvolvimento social 

da comunidade; 

 Definir política para a implantação de projetos de pesquisa para o 

desenvolvimento social da comunidade; 

 Melhorar a área física da IES para atender os portadores de deficiência; 

 Estabelecer política institucional de defesa do meio ambiente e memória 

cultural. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à ampliação dos projetos e programas de extensão para o 

desenvolvimento social da comunidade verifica-se que a UNIARP tem 

demonstrado seu compromisso social através de atendimentos à 

comunidade local e regional no ano de 2015, principalmente através da 

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

Maior Idade, Programa Amigos do Handebol, Bolsas de Assistência Social a 

alunos carentes, Núcleo de Práticas Jurídicas, participação da Ação Social 

promovida pela Prefeitura Municipal de Caçador (Escola Municipal de 

Educação Básica Hilda Granemann de Souza – CAIC e Colégio Estadual 

Dante Mosconi) e Programa UNIARP nas Escolas, entre outros. 

 Com relação à definição de políticas para a implantação de projetos de 

pesquisa para o desenvolvimento social da comunidade verifica-se ainda a 

necessidade de clarificar um norte para a implantação de projetos de 

pesquisa que visem o desenvolvimento social da comunidade. 
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 Com relação à melhoria da área física da IES para atender os portadores de 

necessidades especiais verifica-se que o campus possui rampas de acesso 

e instalações adequadas às pessoas com tais necessidades especiais. No 

bloco da Reitoria foi colocado em funcionamento um elevador para atender 

as pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 Com relação ao estabelecimento de política institucional de defesa do meio 

ambiente e memória cultural não se verificou a implantação desta sugestão 

dada CPA. 

 Com relação à responsabilidade social da Instituição ressaltam-se ainda 

algumas ações como o Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência 

(PAD), que se constitui um importante instrumento para assegurar condições 

básicas de acesso, mobilidade e utilização de equipamentos e instalações, 

as quais garantem a permanência na instituição e o sucesso no 

desenvolvimento dos alunos com deficiência. Da mesma forma, verifica-se 

também a tradução para a língua de sinais (Libras), de forma simultânea, de 

todas as palestras e congressos promovidos pela UNIARP. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Fomentar os membros da comunidade acadêmica a participar mais 

ativamente dos projetos sociais da Instituição; 

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

atendimento às pessoas com necessidades especiais.  

 

 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

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

Graduação 

 

3.3.1.1. A política para o ensino de graduação 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Revisão dos Projetos Pedagógicos de Curso; 

 Envolvimento dos Coordenadores para revisão dos Projetos Pedagógicos de 

Curso. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Ausência de revisão do PDI e PPI da Instituição; 

 Ausência de uma política clara e definida para o ensino e de todos os seus 

ordenamentos, no PDI e PPI institucional; 

 Fragilidade da coerência entre o PDI, PPI e os PPCs; 

 Fragilidade nos PCCs do processo de aprendizagem do ensino; 

 Fragilidade de alguns PCCs em relação às competências definidos no perfil 

do egresso; 

 Ausência de detalhamento, em alguns PCCs, da flexibilidade curricular; 

 Ausência significativa de processos de autoavaliação de cursos e sua 

utilização para planejamento de atividades de ensino; 

 

Recomendações da CPA: 

 Promover a revisão do PDI e PPI institucional com participação de todos os 

setores da IES; 

 Definir as políticas para o Ensino de Graduação no que se refere a currículo, 

aprendizagem, ensino e avaliação; 

 Envolver os coordenadores de curso e professores na revisão dos PDI e PPI 

para haver compreensão na coerência com os PPCs; 

 Manter constante análise e revisão dos PPCs; 

 Melhorar a participação discente no acompanhamento dos PCCs; 

 Promover a ampliação do PDI e PPI institucional; 

 Melhorar a divulgação dos dados elencados pela CPA, tanto na 

autoavaliação dos cursos como institucional. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 
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 Com relação à recomendação de revisão do PDI e PPI institucional com 

participação de todos os setores da IES, verifica-se que a Instituição 

procedeu à revisão do seu PDI no ano de 2015. Tal ação englobou também 

a recomendação de promover a ampliação do PDI e PPI institucional. O 

processo de revisão do PDI e PPI contou também com a participação dos da 

comunidade acadêmica. 

 Com relação à recomendação de definição de políticas para o Ensino de 

Graduação no que se refere a currículo, aprendizagem, ensino e avaliação 

verifica-se que tais políticas, de acordo com o PDI da Instituição, encontram-

se descritas no Regulamento Geral da Instituição. 

 Com relação à recomendação de manter constante análise e revisão dos 

PPCs e de melhorar a participação discente no acompanhamento dos PPCs, 

verifica-se que as mesmas foram atendidas através de iniciativas de alguns 

coordenadores de curso. Entende-se que, neste momento de revisão do 

PPC, a coordenação de curso e professores devem ter em mente que tal 

documento precisa estar alinhado ao PPI e PDI da Instituição, o que se 

caracteriza também como outra recomendação da CPA. 

 Com relação a consideração de melhorar a divulgação dos dados elencados 

pela CPA, tanto na autoavaliação dos cursos como avaliação institucional, 

verifica-se que, uma vez gerados tais dados pela CPA, eles são 

encaminhados às coordenações de curso a as vice-reitorias Acadêmica e 

Administração e Planejamento de modo a tomar as ações que julgarem 

necessárias. 

 Uma ação que tem sido desenvolvida sistematicamente pela UNIARP deste 

o ano de 2013 consiste na avaliação dos cursos de graduação. Tal avaliação 

tem por objetivo analisar a qualidade do curso de graduação na ótica de 

professores, alunos e coordenadores de curso, servindo de subsídio para o 

planejamento das atividades de ensino e de infraestrutura dos cursos.  

 Uma atividade realizada pela Instituição e que merece ser destacada 

consiste na unificação de disciplinas de conteúdo comum nos cursos de 

graduação, facilitando o processo de validação de disciplinas e de 

adequação dos horários pelos alunos. 
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Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Desencadear um processo de revisão dos projetos político-pedagógico dos 

cursos de graduação. 

 Incentivar a utilização de recursos tecnológicos e ações inovadoras no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Definir estratégias para a socialização entre professores e alunos dos dados 

das avaliações de curso e avaliação institucional, bem como os dados do 

perfil do estudante ingressante da Instituição.  

 Definir estratégias para a implantação de um processo sistemático de 

identificação do perfil do professor da UNIARP. 

 Implementar programas de suporte e apoio pedagógico aos professores da 

instituição. 

 

 

3.3.1.2. A política para a Pesquisa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Verifica-se a vontade dos dirigentes de institucionalizar políticas de pesquisa; 

 Expressivo número de professores com mestrado e doutorado e com 

experiência em pesquisa; 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Não existem políticas institucionalizadas suficientes para que a pesquisa se 

desenvolva. 

 

Recomendações da CPA: 

 Definir a Política de Pesquisa para a IES; 

 Definir os caminhos da instituição como instituição de pesquisa a partir da 

definição de áreas de conhecimento, grupos e linhas de pesquisas; 

 Instituir políticas de fomento. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 
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 Com relação à recomendação de definir a Política de Pesquisa da IES 

verifica-se que tais políticas, de acordo com o PDI da Instituição, estão 

asseguradas no Regulamento Geral da Instituição. 

 Com relação à recomendação de definir os caminhos da instituição como 

instituição de pesquisa a partir da definição de áreas de conhecimento, 

grupos e linhas de pesquisas verifica-se a existência de grupos de pesquisa 

instituídos, sendo alguns registrados no CNPq, com suas áreas de 

conhecimento e linhas de pesquisa definidas. 

 Com relação à recomendação de instituir políticas de fomento verifica-se a 

existência de programas de apoio e financiamento de projetos de pesquisa. 

 Em função da implantação do curso de Mestrado Interdisciplinar em 

Desenvolvimento e Sociedade no ano de 2015, nota-se uma maior discussão 

sobre as atividades de pesquisa no âmbito da UNIARP. No âmbito do 

mestrado verifica-se que as linhas de pesquisa estão claramente definidas. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Ampliar os programas de apoio e financiamento de 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, quer sejam nacionais ou 

internacionais. 

 

3.3.1.3. A Política para a Extensão 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Desenvolvimento de projetos de extensão de cunho social; 

 Grande quantidade de pessoas atendidas pelos projetos e programas de 

extensão; 

 Existência de programas e projetos de extensão institucionalizados; 

 Alinhamento dos programas e projetos de extensão institucionalizados com os 

eixos de extensão definidos no Plano Nacional de Extensão. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Falta de mecanismos de mensuração dos resultados das atividades de 

extensão na comunidade; 

 Pouco envolvimento de docentes e estudantes em atividades de extensão. 

 

Recomendações da CPA: 

 Criar, sistematizar e implementar mecanismos de mensuração dos resultados 

das atividades de extensão na comunidade; 

 Criar mecanismos de incentivo a um maior envolvimento dos docentes e 

discentes nas atividades de extensão. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de criar, sistematizar e implementar 

mecanismos de mensuração dos resultados das atividades de extensão na 

comunidade verifica-se que a Instituição precisa aprofundar mecanismos de 

mensuração dos resultados das atividades de extensão visto que, do ponto de 

vista quantitativo, a Instituição possui um bom controle da quantidade de 

atividades de extensão realizadas e pessoas atendidas. 

 Com relação à recomendação de criar mecanismos de incentivo a um maior 

envolvimento dos docentes e discentes nas atividades de extensão verifica-se 

a existência do Programa de Apoio à Extensão e Cultura (PAEC) de fomento 

às atividades de extensão na UNIARP.  

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Analisar alternativas que permitam mensurar os resultados das atividades de 

extensão realizadas pela Instituição. 

 Definir estratégias que possibilitem o aumento da participação de professores 

e alunos em atividades de extensão.  

 Aumentar a oferta de cursos de extensão ministrados como atividades 

complementares aos alunos. 

 

3.3.1.4. A política para a Pós-Graduação 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Os cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu“ tem propiciado a formação 

continuada ao egresso da graduação; 

 O oferecimento de cursos de Pós-Graduação na IES com consulta aos 

coordenadores da Graduação; 

 Envolvimento de professores de graduação na pós-graduação; 

 Esforço da Coordenadoria de Pós-Graduação em envolver professores 

competentes nos cursos oferecidos. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Falta de apoio e incentivo financeiro para a participação de professores em 

eventos científicos; 

 Falta de mecanismo para acompanhamento do egresso da Pós-Graduação. 

 

Recomendações da CPA: 

 Aprimorar os incentivos à divulgação de trabalhos científicos; 

 Estabelecer uma política de incentivo financeiro para a participação de 

professores em eventos científicos. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de aprimorar os incentivos à divulgação de 

trabalhos científicos verifica-se a existência de periódicos on-line editados 

pela UNIARP, servindo de meio de divulgação de trabalhos científicos. Neste 

contexto, ressalta-se a qualificação da Revista Interdisciplinar de Estudos em 

Saúde (RIES) na categoria Qualis B2 CAPES. 

 Com relação à recomendação de estabelecer uma política de incentivo 

financeiro para a participação de professores em eventos científicos verifica-

se ainda a necessidade de definir critérios claros para a participação de 

professores em eventos científicos. 

 Verificou-se também no referido ano um aumento da oferta de cursos de pós-

graduação na Instituição. 
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Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Implementar estratégias que definam critérios claros para o incentivo à 

divulgação de trabalhos científicos, bem como a participação de professores 

em eventos científicos. 

 Definir estratégias para a implantação de um processo sistemático de 

identificação do perfil do estudante de pós-graduação da UNIARP. 

 Incluir os alunos de pós-graduação da Instituição no cadastro de alunos 

egressos da UNIARP. 

 
 

3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de Ouvidoria na Instituição; 

 Visibilidade da Instituição através dos meios de comunicação utilizados; 

 Representatividade da Instituição em entidades públicas e privadas; 

 Presença da Instituição nas mídias eletrônicas; 

 Convênios firmados pela Instituição para o desenvolvimento de estágio dos 

acadêmicos. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Melhorar a política institucional para divulgação da Instituição em Rádio e TV. 

Utiliza como imagem institucional a figura de lutador MMA que mesmo sendo 

um desportista, a modalidade se contrapõe aos princípios e valores 

educacionais. 

 

Recomendações da CPA: 

 Criar uma comunidade on-line dos ex-estudantes da Instituição; 

 Criar um portal para permitir o acompanhamento do estudante egresso da 

Instituição; 

 Trocar o “garoto propaganda” do modelo institucional de divulgação. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 
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 Com relação à criação de uma comunidade on-line dos ex-estudantes da 

Instituição e de um portal para permitir o acompanhamento do estudante 

egresso da Instituição, a UNIARP tem iniciativas neste sentido, como um 

espaço no portal web da Instituição, carecendo ainda de uma ação mais 

efetiva no sentido de identificação, atualização dos dados e contato com os 

seus egressos. 

 Com relação ao modelo de divulgação institucional, a UNIARP, através da 

criação da Agência de Comunicação e Marketing da UNIARP tem 

desenvolvido pesquisas como forma de definir estratégias para a efetivação 

de suas ações de marketing. Neste contexto, tem focado suas atuações, 

preferencialmente, na Internet, em visitas às escolas e na estratégia de trazer 

os futuros alunos para conhecer as dependências da Instituição.  

 Para agilizar a comunicação com a comunidade, a UNIARP promoveu uma 

reestruturação do site na internet. 

 Verificou-se também a utilização, de forma mais intensiva, da Web Rádio da 

UNIARP para a divulgação das ações desenvolvidas pela Instituição. Neste 

contexto, pode-se salientar a criação de programas que envolvam a 

comunidade, gravação de programas com alunos e professores da instituição 

e divulgação de eventos acadêmicos, entre outros. 

 Como forma de divulgação das suas ações, a UNIARP também edita um 

jornal, na sua versão impressa e on-line. Da mesma forma, publica 

constantemente notas de suas atividades nos jornais de circulação da cidade 

e região e em sua página Facebook. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Disponibilizar tecnologias que facilitem e intensifiquem a interação da 

Instituição com os alunos e comunidade em geral. 

 Avaliar as adequações promovidas no web site da instituição de forma a 

torná-lo mais acessível à comunidade acadêmica e externa à Instituição. 

 Intensificar a divulgação das ações na UNIARP através das mídias 

tradicionais e das mídias sociais. 
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3.3.3. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de programas de bolsas de estudo aos acadêmicos; 

 Atendimento aos estudantes através do SAE. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Poucos convênios de intercâmbio para docentes e discentes; 

 Ausência de um programa de monitoria; 

 Ausência de um programa de orientação profissional aos acadêmicos. 

 

Recomendações da CPA: 

 Viabilizar intercâmbios nacionais e internacionais para docentes e discentes; 

 Ampliar oferta de cursos de nivelamento para estudantes ingressantes; 

 Ampliar eventos científicos destinados e os canais de divulgação de 

trabalhos e produções discente; 

 Ampliar as atividades de assistência psicopedagógicas e de orientação 

profissional aos acadêmicos; 

 Instituir programa de monitoria; 

 Melhorar a oferta de serviços de informação específica ao acadêmico; 

 Melhorar a disponibilidade de informações sobre a legislação acadêmica e 

procedimentos legais internos. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à viabilização de intercâmbios nacionais e internacionais para 

docentes e discentes, verifica-se que esta recomendação encontra-se 

pendente. 

 Com relação à recomendação de ampliação da oferta de cursos de 

nivelamento para estudantes ingressantes verificou a oferta de um projeto de 

nivelamento em Matemática. Entretanto, em função da não adesão por parte 

dos alunos, o mesmo não foi efetivado. 
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 Com relação à recomendação da ampliação de eventos científicos 

destinados e os canais de divulgação de trabalhos e produções discente 

verifica-se a existência de um evento denominado SEDEPEX, destinado a 

apresentação dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos da 

Instituição. 

 Com relação à ampliação das atividades de assistência psicopedagógicas e 

de orientação profissional aos acadêmicos, o Núcleo de Psicologia tem 

atendido alunos encaminhados por professores e coordenadores de curso. 

 Com relação à recomendação de institucionalização de um programa de 

monitoria, verifica-se que o mesmo encontra-se institucionalizado na 

UNIARP. Entretanto, não se verifica nenhum programa em atividade. 

 Com relação a melhoria da oferta de serviços de informação específica ao 

acadêmico, bem como a disponibilização de informações sobre a legislação 

acadêmica e procedimentos legais internos verifica-se que a instituição se 

utiliza do seu portal web como forma de interagir com a comunidade 

acadêmica, seja para divulgar editais, avisos e eventos, entre outras 

necessidades de comunicação. Da mesma forma, o Serviço de Apoio ao 

Estudante (SAE) atua como um canal de comunicação com os alunos. 

 Convém ressaltar que novas formas de atendimento aos discentes foram 

disponibilizadas pela Instituição. Mais especificamente, a reativação do canal 

0800 e a criação do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). 

 Foram criados canais de comunicação e atendimento ao discente: a 

reativação do 0800 e o Serviço  

 Através de um convênio firmado com a Fundaplub, a UNIARP criou o crédito 

universitário CredIES, oferecendo mais uma alternativa de financiamento 

estudantil aos alunos da UNIARP. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Ampliar a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes de graduação, em 

áreas diversas. 

 Incentivar oferta de programas de monitoria nos cursos de graduação da 

Instituição. 
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 Ampliar as atividades de atendimento psicopedagógico, orientação 

profissional, encaminhamento profissional aos estudantes e auxílio na busca 

de moradia, entre outras. 

 

3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

3.4.1. Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Satisfação dos docentes e funcionários técnico-administrativos com as 

condições de trabalho proporcionadas pela UNIARP; 

 Satisfação dos docentes e funcionários técnico-administrativos com seu 

desenvolvimento profissional na UNIARP. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Ausência de avaliação de desempenho sistematizada e histórica para 

funcionários técnico-administrativos; 

 Pouco apoio à capacitação docente e de funcionários técnico-administrativo. 

 

Recomendações da CPA: 

 Implantar o Plano de Cargos, Salário e Carreira na UNIARP; 

 Implantar políticas de capacitação continuada para docentes e funcionários 

técnico-administrativos; 

 Melhorar o clima organizacional entre os gestores, docentes e técnico-

administrativos. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de implantação do Plano de Cargos, Salário e 

Carreira na UNIARP, verifica-se que o mesmo encontra-se em processo de 

revisão. 

 Com relação à recomendação de implantação de políticas de capacitação 

continuada para docentes e funcionários técnico-administrativos, verifica-se 

que a Instituição tem preocupação com a capacitação dos seus docentes e 
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funcionários técnico-administrativos. Um exemplo são os momentos de 

capacitação dos professores no início dos semestres letivos, cursos 

oferecidos aos funcionários e bolsas de estudo para professores e 

funcionários na própria instituição.  

 Com relação à melhoria do clima organizacional entre os gestores, docentes 

e técnico-administrativos verifica-se a preocupação da Instituição com esta 

questão. 

 Verifica-se também na Instituição uma preocupação com as condições dos 

professores e funcionários e, neste contexto, o setor de Recursos Humanos 

da Instituição tem procurado fechar convênios com outras organizações de 

forma a obter benefícios para seus professores e funcionários. Exemplos 

desta preocupação são os convênios fechados com supermercados, escolas 

de idiomas, farmácias, cooperativas de saúde e odontológica. 

 Verificou-se também a aprovação, pela Instituição, de um Programa de 

Gestão de Pessoas para trabalhar, de forma contínua, o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos seus funcionários. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Agilizar a implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Instituição. 

 Definir uma política expressa e contínua de capacitação de docentes e 

funcionários técnico-administrativos. 

 Buscar alternativas que viabilizem a contratação de professores em tempo 

parcial e integral. 

 

 
 

3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Participação dos vários segmentos da IES nos órgãos colegiados 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Ausência de planejamento estratégico da UNIARP; 
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 Ausência de consolidação de dados nos relatórios dos vários segmentos da 

Instituição;  

 Pouca divulgação das decisões assumidas nas reuniões de departamentos, 

colegiados e similares.  

 

Recomendações da CPA: 

 Implantar planejamento estratégico na UNIARP; 

 Melhorar os processos informativos das decisões dos órgãos colegiados. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de implantação do planejamento estratégico 

na UNIARP verifica-se que a Instituição constituiu comissão para tanto, tendo 

finalizado o Planejamento Estratégico da UNIARP no presente ano. 

 Com relação aos processos informativos das decisões dos órgãos colegiados 

verifica-se que os mesmos acontecem somente através da divulgação das 

atas das respectivas reuniões aos seus membros, necessitando ainda de 

uma visibilidade maior de tais decisões. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Implementar um processo interativo de acompanhamento e melhoria 

contínua de indicadores de gestão definidos no planejamento estratégico. 

 Definir estratégias de divulgação das decisões dos órgãos colegiados da 

Instituição à comunidade acadêmica.  

 

 

3.4.3. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 As decisões tomadas pela Diretoria Executiva seguem orientações de 

assessoria técnica e jurídica; 

 Baixo nível de endividamento da Instituição; 

 Planejamento financeiro orçamentário de médio e longo prazo bem 

estruturado; 
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 Regularidade no pagamento dos salários, bem como encargos patronais e 

da folha de pagamento. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Necessidade de agilização na implantação do Plano de Cargos, Salário e 

Carreira; 

 Ausência de plano de previdência complementar. 

 

Recomendações da CPA: 

 Agilizar a implantação do Plano de Cargos, Salário e Carreira dos docentes 

e funcionários técnico-administrativos; 

 Viabilizar implantação de Plano de Previdência Complementar. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de agilizar a implantação do Plano de Cargos, 

Salário e Carreira dos docentes e funcionários técnico-administrativos 

verifica-se que o mesmo encontra-se em revisão. 

 Com relação à recomendação de viabilizar implantação de Plano de 

Previdência Complementar verifica-se que a mesma se encontra pendente 

em função dos altos custos no mercado. Entretanto, a Instituição continua 

analisando esta possibilidade. 

 Com relação à política orçamentária da Instituição, verifica-se que os valores 

orçados para o referido ano foram cumpridos de acordo com o planejado. 

 Ressalta-se que no referido ano a UNIARP regularizou sua situação referente 

à pagamento de impostos que tramitavam na justiça, garantindo todas as 

CNDs necessárias para a garantia da sua saúde financeira. 

 As estratégias adotadas pela Instituição ao longo do referido ano, garantiram 

sua solidez financeira o que possibilitou investimentos em novos laboratórios, 

bem como na infraestrutura dos campi, em consonância com seu PDI. 

 No referido ano a Instituição concedeu bolsas de filantropia, garantindo o 

financiamento estudantil para mais de 700 alunos. 

 Ressalta-se, analisando a evolução do número de alunos a cada semestre e 

suas receitas, a sustentabilidade financeira da Instituição, o que permite 



28 

 

garantir a entrada de recursos para atender o planejamento estabelecido no 

seu PDI. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 Agilizar a implantação do Plano de Cargos, Salário e Carreira dos docentes 

e funcionários técnico-administrativos; 

 Analisar a viabilizar implantação de Plano de Previdência Complementar. 

 Estudar estratégias que permitam a redução da evasão dos alunos da 

Instituição. 

 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. 

 

 

3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

3.5.1. Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados: 

 Existência de equipamentos para as atividades de ensino e extensão; 

 Programa para atendimento de funcionários e estudantes portadores de 

necessidades especiais; 

 Existência de laboratórios para as atividades básicas dos cursos. 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria: 

 Insuficiência de espaços para atividades de pesquisa; 

 Conflitos na utilização de determinados laboratórios. 
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Recomendações da CPA: 

 Criar espaços para as atividades de pesquisa; 

 Melhorar os espaços destinados às atividades meio, em especial, projetar 

um restaurante universitário. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2015): 

 Com relação à recomendação de criar espaços para as atividades de 

pesquisa verifica-se a disponibilização, no andar da reitoria, de uma sala 

específica para professores em atividades de pesquisa. Da mesma forma, 

um ambiente específico foi destinado aos cursos de mestrado da Instituição 

com salas específicas para seus professores e atendimento aos alunos. 

 Com relação à proposta de melhoria dos espaços destinados às atividades 

meio, em especial, projetar um restaurante universitário verificou-se 

melhorias na cantina da Instituição, melhorando as opções de alimentação 

para os estudantes, bem como a disponibilização de um ponto de 

convivência entre eles. 

 Com relação à infraestrutura física, algumas melhorias foram implementadas. 

Notadamente a melhoria na Sala dos Professores, no setor de apoio e 

suporte aos professores da Instituição e nas salas de aula. Com relação às 

salas de aula, verifica-se que a grande maioria das mesmas está equipada 

com data-show. Da mesma forma, verifica-se a instalação de ar condicionado 

em algumas delas. 

 Verificou-se também, no ano em questão, a disponibilização de novos 

laboratórios para o desenvolvimento de atividades de professores e alunos. 

 

Ações previstas com base nas análises efetuadas: 

 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 portadores de necessidades especiais. 

 Institucionalizar uma política de aquisição, manutenção, atualização e 

segurança de equipamentos de laboratórios. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No encerramento do primeiro ano do ciclo avaliativo 2015-2017, a CPA 

UNIARP procedeu a análise de documentos, de processos técnicos-administrativos e 

observações e constatações com forma de acompanhar o andamento das sugestões 

propostas ao final do ciclo avaliativo 2012-2014, sistematizadas através do Relatório 

de Autoavaliação Institucional 2014, em sua versão integral. 

Ao final deste processo, foram apresentadas as constatações levantadas 

sobre as recomendações da CPA, bem como outras ações implementadas no ano 

base do relatório e que merecem ser destacadas. Além disso, são apresentadas 

sugestões da CPA de ações que podem ser desenvolvidas no sentido de enfatizar os 

pontos positivos e superar possíveis 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. 

 


