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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. 

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 Parcial de Autoavaliação Institucional 2016 da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP), aqui apresentado, contempla as informações e ações 

desenvolvidas pela Instituição no ano de 2016 com base nos cinco eixos e dez 

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

Autoavaliação Institucional 2015, na sua versão parcial, 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 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, 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 2016, 

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

Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2015, na sua versão parcial. 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 2015, bem como recomendações da CPA UNIARP. O presente relatório 

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

no Relatório Parcial de Autoavaliação 2015 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 2016 dar-

se-á, então, nos eixos e dimensões do SINAES com base na seguinte metodologia: 
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para cada uma das dimensões, atrelada ao seu respectivo eixo, são apresentadas as 

ações previstas para o ano base de 2016, transcritos do Relatório Parcial de 

Autoavaliação 2015. Tal quadro servirá de base para a criação de dois novos quadros. 

O primeiro, “Ações desenvolvidas no ano de referência (2016)”, 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 para o ano de 2017 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 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de disseminar na comunidade acadêmica a 

ideia dos processos avaliativos, a vice-reitoria tem aberto espaço para a CPA 

nas reuniões de planejamento acadêmico, bem como nos colegiados de 

curso. Nas reuniões de colegiado de curso, tem sido item obrigatório de 

pauta, desde o início de 2016, a discussão dos objetivos e os resultados da 

avaliação institucional. Neste contexto, a CPA tem se colocado à disposição 

dos colegiados de curso para esclarecer os objetivos e procedimentos 

utilizados nas avaliações. 
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 Com relação à melhoria dos processos de sensibilização, notou-se que o 

espaço aberto à CPA pela vice-reitoria nos colegiados dos cursos de 

graduação surtiu efeito em relação à sensibilização dos professores no 

tocante à participação nos processos avaliativos. Isto tem se comprovado 

através do aumento do índice de participação dos professores nas 

avaliações: 72,60% (2016/2); 61,83% (2016/1) e 40,01% (2015/2). 

Entretanto, tal estratégia ainda não surtiu o efeito esperado com nos índices 

de participação dos estudantes nas avaliações: 30,47% (2016/2); 30,56% 

(2016/1) e 20,31% (2015/2) 

 A intensificação da participação da CPA nos colegiados do curso deu-se 

através da inclusão de item de pauta obrigatório nas reuniões de colegiado a 

partir de 2016; e da disponibilização da CPA em participar destas reuniões 

para explicar os objetivos e os procedimentos adotados nos processos 

avaliativos. 

 Tanto os instrumentos avaliativos da CPA quanto os documentos resultantes 

das avaliações tem sido sistematicamente avaliados e aprimorados. Com 

relação aos documentos resultantes das avaliações, a CPA passou a utilizar, 

a partir das avaliações realizadas em 2016, o módulo de BI (Business 

Intelligence) do ERP da UNIARP, no sentido de possibilitar o agrupamento e 

análise das informações resultantes das avaliações. 

 Com relação à capacitação dos membros da CPA e Gestores da Instituição 

em relação ao SINAES, pode-se concluir que este tema tem sido recorrente 

nas reuniões da comissão de planejamento acadêmico da UNIARP, 

comissão da qual a CPA faz parte. Da mesma forma, representantes da 

Instituição têm participado de capacitações sobre o SINAES e o ENADE. 

 Com relação à institucionalização de procedimento que contemplem um 

plano de ações em relação aos resultados das avaliações, a vice-reitoria 

acadêmica institucionalizou um programa denominado “Programa 

Acadêmico-Administrativo de Ações em Decorrência das Autoavaliações e 

Avaliações Externas”, que compreende a especificação, pelas coordenações 

de curso, de ações relacionadas às avaliações do ENADE, à autoavaliação 

institucional realizada por meio da CPA e à avaliação de credenciamento e 

renovação de reconhecimento de cursos. Tal documento, então, servirá de 
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base para o planejamento de futuras ações, tomando por base os processos 

avaliativos da Instituição. 

 Convém ressaltar também que, durante o ano de 2016, os dados resultantes 

dos processos avaliativos realizados pela CPA foram sistematicamente 

consumidos para fins de planejamento institucional pela comissão de 

planejamento acadêmico, órgão instituído pela vice-reitoria acadêmica e do 

qual a CPA faz parte. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Aprimorar o processo de sensibilização entre professores e estudantes com 

relação aos objetivos e importância dos processos avaliativos como forma de 

buscar subsídios para o planejamento institucional, principalmente no tocante 

aos estudantes. 

 Melhorar os documentos de disseminação dos resultados dos processos 

avaliativos, principalmente no tocante aos resultados dos professores da 

Instituição. 

 Aprimorar as estratégias de socialização dos resultados das avaliações à 

comunidade acadêmica. 

 Melhorar as ferramentas de software utilizadas para coleta e disseminação 

dos dados dos processos avaliativos. 

 Intensificar o uso, pelos gestores da Instituição e dos cursos, dos dados 

resultantes da autoavaliação institucional, das avaliações das comissões de 

autorização e renovação de reconhecimento de curso e dos dados 

resultantes do ENADE como instrumento de gestão e de ações acadêmico-

administrativas. 

 Aprimorar a página web da Comissão Própria de Avaliação da Instituição, 

principalmente no tocante à socialização dos dados resultantes dos 

processos avaliativos. 
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3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

3.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de efetivação de um processo de 

relacionamento contínuo com os egressos da Instituição, nota-se algumas 

ações da Instituição no sentido da efetivação de um portal de egressos. Tal 

portal, entretanto, ainda se encontra incipiente, disponibilizando somente 

depoimentos de egressos da Instituição. 

 Com relação à recomendação de continuar o processo de divulgação dos 

documentos oficiais da instituição perante a comunidade acadêmica, nota-se 

que os documentos oficiais da instituição estão disponíveis no website da 

Instituição. 

 Com relação à recomendação de incluir nos Planos de Ensino das disciplinas 

da UNIARP, bem como informações sobre a missão e a visão da Instituição, 

verifica-se que a mesma foi implementada. A partir do ano de 2016, os Planos 

de Ensino das disciplinas da UNIARP passaram a incluir os tópicos “Missão 

da UNIARP” e “Objetivo Geral do Curso” como forma de reforçar tais 

conhecimentos perante professores e estudantes. Convém ressaltar também 

que os Planos de Ensino das disciplinas da Instituição agora são mantidos 

através de um aplicativo desenvolvido pelo Setor de Tecnologia da UNIARP, 
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evitando a redundância de documentos e informação e facilitando o 

preenchimento e divulgação dos mesmos. 

 Com relação à recomendação da criação de um espaço para a divulgação 

dos documentos institucionais, pode-se concluir que os documentos 

institucionais estão atualmente disponíveis no website da Instituição. 

 Deve-se ressaltar ainda que a Instituição continua com o processo 

sistemático de identificação do perfil do estudante ingressante de forma a 

poder caracterizar seu perfil sócio-econômico, servindo este de subsídio para 

a proposição de ações acadêmico-administrativas 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Melhorar o processo de relacionamento contínuo com os egressos da 

instituição através de um canal efetivo de comunicação com os mesmos. 

 Aprimorar o processo de divulgação dos documentos oficiais da Instituição, 

em modo virtual e físico. 

 Estabelecer um processo sistemático de revisão e acompanhamento das 

metas definidas no PDI, envolvendo todos os responsáveis pelos setores da 

Instituição, bem como sua divulgação à comunidade acadêmica. 

 Ampliar o processo de divulgação do PDI e PPI da UNIARP à comunidade 

acadêmica. 

 

3.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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.  

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de fomentar os membros da comunidade 

acadêmica a participarem dos projetos sociais da Instituição, verificam-se 
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ações de chamamento para que professores e estudantes participem dos 

projetos sociais da Instituição. 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. 

 Com relação à recomendação de aprimorar, de forma constante, o espaço 

físico e o atendimento às pessoas com necessidades especiais, verifica-se 

que a Instituição está atenta a este tema, disponibilizando rampas de acesso, 

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

 Convém ressaltar também que, em relação ao atendimento dos alunos com 

deficiências, verificou a ampliação destes atendimentos através da 

contratação de novos profissionais. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Manter e aprimorar os projetos sociais existentes na Instituição. 

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

atendimento às pessoas com necessidades especiais. 

 Aprimorar as políticas e práticas de inclusão social e integração da 

Universidade com a sociedade. 

 Dar mais 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. 

 

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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Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de desencadear um processo de revisão dos 

projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação, iniciou-se um 

processo de revisão dos planos de ensino associado aos processos de 

renovação de reconhecimento dos cursos de graduação. A vice-reitoria 

acadêmica da Instituição definiu um modelo padrão de Projeto Pedagógico 

de Curso, tendo por base os documentos de avaliação de credenciamento e 

renovação do reconhecimento de cada curso. Este modelo deverá ser 

adotado pelas coordenações de curso. Na medida que os cursos da 

Instituição necessitem passar pela renovação de reconhecimento do curso, 

os mesmos deverão rever e adequar seus projetos pedagógicos ao novo 

modelo. 

 Com relação a incentivar a utilização de recursos tecnológicos e ações 

inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, a Instituição tem 

incentivado a discussão deste tema. A institucionalização do NAP (Núcleo de 

Apoio Pedagógico) tende a estimular discussões relacionadas ao tema. 

 Com relação a definir estratégias para a socialização entre professores e 

alunos sobre os dados das avaliações de curso e avaliação institucional, bem 

como os dados do perfil do estudante ingressante da Instituição, verificam-
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se discussões nas reuniões de colegiado e apresentação dos dados aos 

alunos dos cursos. Convém ressaltar também que a Comissão Própria de 

Avaliação alterou seu procedimento de encaminhamento dos dados 

resultantes das avalições: ela encaminha os dados para a vice-reitoria 

acadêmica, e não mais diretamente às coordenações de curso, que, por sua 

vez, encaminha a cada coordenador de curso e responsável por setor, que 

tem por obrigação a divulgação e discussão dos resultados em reunião de 

colegiado e com os alunos. As coordenações de cursos e setores deverão, 

então, encaminhar à vice-reitoria acadêmica as ações desenvolvidas a partir 

dos resultados das avaliações. Tal plano de ações será encaminhado à CPA 

para o acompanhamento e a confecção dos relatórios de autoavaliação. 

 Com relação à recomendação de definir estratégias para a implantação de 

um processo sistemático de identificação do perfil do professor da UNIARP, 

a CPA iniciou a definição dos indicadores que definirão o perfil do professor 

da Instituição. 

 Com relação a implementar programas de suporte e apoio pedagógico aos 

professores da instituição, verificou-se que a coordenadoria de pós-

graduação ofereceu a todos os professores, em diferentes horários, um curso 

de metodologias do ensino superior. Da mesma forma, espera-se que a 

institucionalização do NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) estimule 

discussões relacionadas ao tema. 

 Ressalta-se que foi remodelada a estrutura do plano de ensino das 

disciplinas da Instituição, incluindo informações como a missão da Instituição 

e o objetivo do curso. Da mesma forma, definiu-se uma forma padrão de 

avaliação das disciplinas que leva em conta o modelo adotado nas 

avaliações do ENADE. 

 Ressalta-se o funcionamento regular do Grupo Gestor, formado pela CPA, 

NAPI, RH e Reitoria, no sentido intensificar ações de avaliação e 

planejamento que visem melhorar a qualidade educacional da UNIARP. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Manter programas de suporte e apoio pedagógico aos professores da 

instituição. 
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 Definir estratégias para a implantação de um processo sistemático de 

identificação do perfil do professor da UNIARP. 

 Manter contínua atualização dos projetos pedagógicos dos cursos. 

 Propiciar a contínua oferta de capacitação didático-metodológica aos 

professores da Instituição no tocante à utilização de recursos tecnológicos e 

ações inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. 

 Aprimorar o sistema de comunicação entre professores e estudantes. 

 

3.3.1.2. A política para a Pesquisa 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação a ampliar os programas de apoio e financiamento de projetos 

de pesquisa, verificou-se que não foram ampliados os programas de apoio e 

financiamento de projetos de pesquisa. Entretanto, foram mantidos os 

programas existentes. 

 Com relação a definir estratégias que possibilitem o aumento da participação 

de professores e alunos em atividades de pesquisa, a Instituição redefiniu 

seu programa de apoio a projetos de pesquisa e estabeleceu que todo projeto 

deve ser apresentado por professores da instituição, que irão indicar 

estudantes como bolsistas. 

 Com relação a incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de docentes 

e discentes da Instituição com outras instituições de pesquisa nacionais ou 

internacionais, verificou-se que, em parceria com outras instituições, foram 

encaminhados, com intuito de visita técnica, estudantes de pós-graduação à 

instituição estrangeira. Da mesma forma, através de parceria com outras 
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instituições, ofertou-se o Programa de Desenvolvimento Regional 

(PROESDE), que possibilita que estudantes pesquisem situações e 

potencialidades da região.  

 Ressalta-se que, com o início do mestrado acadêmico em Desenvolvimento 

e Sociedade e o mestrado profissional em Educação Básica, a discussão de 

temas relacionados à pesquisa tem se tornado mais frequente na Instituição, 

principalmente nos eventos organizados pela coordenação dos mestrados. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Manter 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. 

 Definir indicadores e ferramentas de gestão que permitam o 

acompanhamento dos índices de produção científica dos professores da 

Instituição. 

 Manter e aprimorar as revistas e estratégias de divulgação científica da 

Instituição. 

 

3.3.1.3. A Política para a Extensão 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 
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 Com relação a analisar alternativas que permitam mensurar os resultados 

das atividades de extensão realizadas pela Instituição, verifica-se ainda a 

necessidade de mensurar estes resultados.  

 Com relação a definir estratégias que possibilitem o aumento da participação 

de professores e alunos em atividades de extensão verificou-se que foram 

mantidos os atuais programas de incentivo a professores e estudantes para 

participar dos programas de extensão da Instituição. 

 Com relação a aumentar a oferta de cursos de extensão ministrados como 

atividades complementares aos alunos, verificou-se que, no ano de 

referência, foram realizados 84 projetos, atendendo 24.705 pessoas da 

comunidade. Da mesma forma, foram realizadas inúmeras palestras nas 

escolas e para entidades de bairros; em parceria com prefeituras da região, 

foram realizados 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.  

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Manter e aprimorar os projetos de extensão desenvolvidos pela Instituição. 

 Criar mecanismos de mensuração e de avaliação do impacto das ações de 

extensão na comunidade. 

 Buscar fontes alternativas para o financiamento das atividades de extensão. 

 Ofertar diferentes 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 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 
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 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação a implementar estratégias que definam critérios claros para o 

incentivo à divulgação de trabalhos científicos, bem como a participação de 

professores em eventos científicos, verificou-se que, dentro da 

disponibilidade orçamentária da Instituição, os professores com trabalhos 

aprovados em eventos científicos recebem algum tipo de auxílio da 

Instituição. 

 Com relação à recomendação de definir estratégias para a implantação de 

um processo sistemático de identificação do perfil do estudante de pós-

graduação da UNIARP, verificou-se que esta atividade ainda se encontra 

pendente. 

 Com relação a incluir os alunos de pós-graduação da Instituição no cadastro 

de alunos egressos da UNIARP, verifica-se que esta ação está pendente, 

visto que ainda é incipiente a ação da Instituição no sentido de manter um 

banco de dados de alunos egressos da Instituição. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Implantar um processo sistemático de identificação do perfil do estudante de 

pós-graduação da UNIARP. 

 Manter e aprimorar o incentivo à divulgação de trabalhos científicos 

desenvolvidos por professores e alunos da Instituição em eventos científicos. 

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

egressos da UNIARP. 

 Manter e aprimorar a oferta de cursos de pós-graduação da Instituição. 

 

3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

Ações previstas para o ano de 2016 com base nas análises efetuadas: 
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 Disponibilizar tecnologias que facilitem e intensifiquem a interação da 

Instituição com os alunos e comunidade em geral. 

 Avaliar as adequações promovidas no website 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de disponibilizar tecnologias que facilitem e 

intensifiquem a interação da Instituição com os alunos e comunidade, 

verificou-se que houve melhorias nos canais de comunicação com alunos, 

professores e comunidade em geral. Isso pode ser percebido a partir de 

ações como a contratação de serviço de pacotes de e-mail marketing para 

alguns setores da instituição, como a Agência de Publicidade e Educação a 

Distância, evitando que as mensagens de e-mail da UNIARP sejam 

consideradas lixo eletrônico. Houve também a aquisição de aparelhos de 

telefonia celular e criação de grupos de WhatsApp para agilizar a 

comunicação com alunos. Esse canal tem sido utilizado com bons resultados 

pelo setor de Educação a Distância e Secretaria Acadêmica. Além desses, 

há também um chat como recurso para que qualquer pessoa, não só alunos, 

entrem em contato com a instituição e tirem suas dúvidas ou registrem 

sugestões de melhoria. 

 Com relação à recomendação de tornar o website da instituição mais 

acessível à comunidade acadêmica e externa à Instituição, identificou-se que 

houve melhorias no website da UNIARP, tornando o acesso a seus 

conteúdos mais intuitivo. As atualizações também estão mais ágeis, pois 

foram contratadas pessoas que têm essa função. 

 Com relação à recomendação de intensificar a divulgação das ações na 

UNIARP através das mídias tradicionais e das mídias sociais, verifica-se que 

a AGECOM, setor responsável pela publicidade e divulgação da UNIARP, 

comunica através dos canais possíveis, ações realizadas por todos os cursos 

da Instituição, sejam relacionadas à pesquisa, ao ensino e à extensão, bem 
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como ações institucionais. Ao mesmo tempo em que divulga conteúdos na 

página da instituição, o faz também em redes sociais e jornais locais da 

cidade de Caçador, enviando materiais de divulgação para a mídia externa 

tanto impressa quanto virtual. Além disso, responsabiliza-se pela convocação 

da imprensa externa local para cobertura de eventos que a UNIARP 

promove. Por fim, convém ressaltar que a AGECOM passou a trabalhar com 

vídeos de eventos e divulgação em meio eletrônico como estratégia de 

divulgação da Instituição. Para exemplificar, cita-se a gravação de vídeos 

com os coordenadores de cada curso mantido pela UNIARP, de forma a 

divulgar seus cursos e aproximá-los da realidade de estudantes e de futuros 

estudantes. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Implantar um aplicativo para celulares que, integrado ao sistema acadêmico, 

agilize a troca de informações entre professores e estudantes. 

 Intensificar os programas de visitação aos alunos de escolas de Ensino 

Médio de Caçador e região, divulgando com antecipação os calendários de 

ações da Instituição.  

 Assegurar a manutenção da identidade visual da UNIARP em publicações e 

conteúdos de divulgação, definindo padrões de arte em material gráfico e 

virtual. 

 Intensificar a divulgação das ações na UNIARP através das mídias 

tradicionais e das mídias sociais 

 
 

3.3.3. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de ampliar a oferta de cursos de nivelamento 

aos estudantes de graduação, verificou-se que foi ofertado somente o curso 

de nivelamento na área de matemática básica. Entretanto, tal curso não se 

efetivou em função de problemas de alocação de professores e estudantes 

que são, predominantemente, estudantes e trabalhadores, que deparam-se 

com dificuldades para sua inserção em cursos extracurriculares em função 

do horário dos mesmos, realizados notadamente aos sábados. 

 Com relação a incentivar oferta de programas de monitoria nos cursos de 

graduação da Instituição, verificou-se que foram implantados programas de 

monitoria, sendo contemplados os cursos de Administração, Engenharia Civil 

e Arquitetura, bem como os Laboratórios de Saúde e de Enfermagem. Neste 

contexto, o objetivo da monitoria é proporcionar melhor integração entre a 

teoria e a prática dos assuntos associados às disciplinas dos cursos 

envolvidos, tanto por parte do professor, quanto do monitor. Também permite 

melhorar o planejamento e execução das atividades, sejam elas de ensino, 

pesquisa ou extensão e garantir atendimento prioritário das demandas 

existentes na UNIARP, executando os diversos serviços que podem ser 

oferecidos pelos cursos envolvidos. 

 Com relação à recomendação de ampliar as atividades de atendimento 

psicopedagógico, orientação profissional, encaminhamento profissional aos 

estudantes e auxílio na busca por moradia, verificou-se que estas ofertas 

foram fortalecidas. As atendentes do Setor de Apoio ao Estudante 

desempenham papel fundamental neste contexto, aconselhando e 

encaminhando os acadêmicos que passam por dificuldades para os núcleos 

de apoio dentro da instituição, dentre eles o núcleo de práticas jurídicas, de 

psicologia, de saúde e de fisioterapia.   
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 Convém ressaltar que no site da UNIARP há um espaço para cadastramento 

para procura de imóvel, implantado em 2016, que já demonstrou bons 

resultados auxiliando os estudantes que precisam encontrar moradia. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 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. 

 Incrementar a oferta de programas de monitoria, incluindo outros cursos de 

graduação da Instituição. 

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

áreas diversas. Neste contexto, deve-se analisar a possibilidade de oferta 

dos mesmos em horários alternativos para atender à parcela de alunos que 

tem dificuldades em função do seu horário de trabalho. 

 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 

 

3.4.1. Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 
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 Com relação à recomendação de agilizar a implantação do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários da Instituição identificou-se que o mesmo foi aprovado na 

instância da diretoria da UNIARP e feitos os encaminhamentos para 

implantação no ano de 2017. 

 Com relação a definir uma política expressa e contínua de capacitação de 

docentes e funcionários técnico-administrativos, verificou-se a revitalização 

do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) que, com base nos dados levantados 

pela CPA, atuou na criação do programa de Formação para a Docência em 

Ensino Superior. Esse programa envolve a oferta de um curso no formato de 

pós-graduação (gratuito aos professores da instituição), com atividades 

direcionadas para a aquisição de competências que melhorem a qualidade 

das atividades docentes. Além disso, criou-se o evento denominado 

“Encontro dos Docentes da UNIARP” (ENDOUNI), que tem por objetivo 

integrar as ações da UNIARP para a valorização do quadro docente, através 

de maior interatividade e capacitações. No evento, realizado durante três 

dias, foram desenvolvidas, em 2016, a palestra “Ser Professor e sua 

responsabilidade Social e Ética”, reuniões dos Colegiados dos Cursos e uma 

confraternização dos professores da Instituição. O foco principal do 

ENDOUNI são as relações professor-aluno, auxiliando no processo de 

ensino-aprendizagem, com apoio e ações com vistas à qualidade da 

educação superior, com qualificação acadêmica e atualização pedagógica, 

acompanhando a legislação. Por fim, nota-se que a UNIARP está 

trabalhando em várias linhas de atuação dentro do planejamento estratégico 

com o objetivo de valorizar as ações do presente, garantindo melhores 

resultados no futuro. 

 Com relação a buscar alternativas que viabilizem a contratação de 

professores em tempo parcial e integral, verificam-se discussões relativas ao 

tema. Entretanto, isto ainda não se refletiu em ações concretas de 

contratação de professores em tempo parcial e integral. 

 Ressalta-se, neste ano de referência, a adoção de editais internos para 

preenchimentos de vagas na docência, aproveitamento o capital humano 

disponível e otimizando os processos internos. 
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 Ressalta-se também a criação de um grupo de trabalho para o estudo e 

análise das matrizes curriculares dos cursos de graduação objetivando o 

agrupamento de disciplinas semelhantes, o que possibilitou a diminuição do 

número de professores horistas. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Agilizar a implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários, 

acompanhando as necessidades de adequações. 

 Manter e ampliar os programas de capacitação de docentes e técnico-

administrativos da Instituição. 

 Incentivar a comunidade docente para que participe dos programas de 

formação ofertados pela UNIARP. 

 Seguir buscando alternativas que viabilizem a contratação de professores em 

tempo parcial e integral de acordo com o Plano de Carreira. 

 Incentivar a participação dos gestores, professores e funcionários da 

Instituição em programas de capacitação externa. 

 

3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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.  

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de implementar um processo interativo de 

acompanhamento dos indicadores de gestão definidos no planejamento 

estratégico, verifica-se a análise e discussão sistemática dos indicadores do 

planejamento estratégico. Alguns desses indicadores ainda estão sendo 

elaborados, principalmente os da área acadêmica, enquanto outros já estão 

solidificados e sendo aprimorados, principalmente os indicadores financeiros. 
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 Com relação à recomendação de definir estratégias de divulgação das 

decisões dos órgãos colegiados da Instituição à comunidade acadêmica, 

verifica-se que a principal estratégia adotada na Instituição compreende o 

repasse das mesmas pelos seus representantes nos referidos colegiados. 

 Ressalta-se, neste ano de referência, o funcionamento regular dos órgãos 

colegiados da Instituição, principalmente os Colegiados de Curso e Núcleos 

Docentes Estruturantes, que tem atuado de forma intensiva no 

acompanhamento e avaliação das atividades realizadas pelos cursos de 

graduação. Por meio de ação da vice-reitoria acadêmica, as reuniões de 

colegiado de curso passaram a ser realizadas, obrigatoriamente, em dois 

momentos durante o semestre letivo: no período de planejamento 

acadêmico, no início do semestre, e em data pré-definida, onde as atividades 

na Instituição são suspensas, dando lugar às reuniões de colegiado de curso. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Incentivar o funcionamento regular dos órgãos colegiados da Instituição. 

 Aprimorar os processos e ferramentas de gestão da Instituição. 

 Manter um processo de acompanhamento e melhoria contínua de 

indicadores de gestão definidos no planejamento estratégico. 

 

3.4.3. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Ações previstas para o ano de 2016 com base nas análises efetuadas: 

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

e funcionários técnico-administrativos; 

 Analisar e 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 
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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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

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

Cargos e Salários dos docentes e funcionários técnico-administrativos da 

Instituição, identificou-se que o mesmo foi aprovado na instância da diretoria 

da UNIARP e feitos os encaminhamentos para implantação no ano de 2017. 

 Com relação à recomendação de viabilizar a 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 a estudar estratégias que permitam a redução da evasão dos 

alunos da Instituição, verificou-se que a Instituição desencadeou ações no 

sentido de identificar os motivos das evasões dos alunos. Além disso, a partir 

de encaminhamentos da vice-reitoria acadêmica, definiu-se um fluxo de 

trabalho, onde os alunos que estão desistindo ou trancando a matrícula 

passam obrigatoriamente por uma entrevista com o coordenador de curso de 

modo a contribuir para o entendimento dos motivos que levem à evasão. 

 Com relação a montar estratégias que garantam a sustentabilidade da 

financeira da Instituição, verifica-se que a Instituição tem trabalhado no 

sentido de melhorar a captação de alunos e diminuir a evasão. 

 Ressalta-se, na Instituição, a pontualidade e organização no pagamento dos 

salários e encargos; a execução criteriosa do planejamento financeiro 

definido e a concessão de bolsas de filantropia a alunos carentes. No ano de 

2016 foi implantado o programa de bolsas para o mestrado da instituição, em 

que foram concedidas bolsas de 10 e 20%, de acordo com edital interno, a 

docentes que iniciaram o mestrado. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 
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 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. 

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

e funcionários técnico-administrativos; 

 Analisar a viabilidade de implantação de Plano de Previdência 

Complementar. 

 Estudar estratégias que permitam a redução da evasão dos alunos da 

Instituição. 

 Definir estratégias de capacitação de docentes.  

 

3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

3.5.1. Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Ações previstas para o ano de 2016 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. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2016): 

 Com relação à recomendação de otimizar o processo de alocação de salas 

de aula e laboratórios, houve melhorias no processo, principalmente no 

primeiro semestre letivo. Entretanto, verificaram-se alguns transtornos no 

processo de alocação das salas de aula e laboratórios no segundo semestre 

letivo, que precisam de atenção para não gerarem insatisfação de alunos e 

professores. 

 Com relação à institucionalização da uma política de atualização do acervo 

bibliográfico, verifica-se que o acervo é atualizado na medida da solicitação 
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dos professores às coordenações de curso. Neste contexto, a compra é 

efetivada a partir da existência de dotação orçamentária. 

 Com relação à recomendação de avaliar e atualizar, de forma constante, a 

estrutura física necessária aos alunos com necessidades especiais, nota-se 

que a Instituição está atenta às demandas, agindo prontamente para o seu 

atendimento. 

 Com relação a institucionalizar uma política de aquisição, manutenção, 

atualização e segurança de equipamentos de laboratórios, verifica-se que os 

laboratórios da Instituição são atualizados a partir da demanda emanada das 

atividades dos cursos. 

 

Ações previstas para o ano de 2017 com base nas análises efetuadas: 

 Melhorar o processo de alocação de salas de aula e 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. 

 Melhorar o acesso à internet através da rede Wi-Fi da Instituição. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No encerramento do segundo 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 pelo Relatório Parcial de Autoavaliação 2015. 

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. 

 

 


