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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 2018-2020 que compreende 

a produção dos relatórios parciais de autoavaliação dos anos de 2018 e 2019, 

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

relatório integral correspondente ao ano de 2020 que, além de contemplar as 

informações e ações desenvolvidas no referido ano, discutirá os dois relatórios 

parciais anteriores e apresenta um plano de melhorias à IES. 

O Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2018 da Universidade Alto 

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

desenvolvidas pela Instituição no ano de 2018 com base nos cinco eixos e dez 

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

Autoavaliação Institucional 2017, na sua versão completa, procurando contextualizar 

as ações sugeridas pelo relatório e desenvolvidas pela Instituição. 

 



2. METODOLOGIA 

 

O processo de autoavaliação institucional é um componente do Sistema 

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

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

definem que a avaliação institucional deve assegurar procedimentos de avaliação 

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

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

sociais da instituição de educação superior e de seus cursos. 

Neste contexto, 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 2018-2020 compreende a produção dos relatórios parciais 

de autoavaliação dos anos de 2018 e 2019, anos intermediários do ciclo avaliativo, 

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

relatório integral correspondente ao ano de 2020, 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 

2017, 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, 2018 e 2019, tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento destas 

ações sugeridas. Ao final do ciclo avaliativo, no ano de 2020, 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. 



 

O presente relatório, denominado Relatório Parcial de Autoavaliação 2018, 

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

Relatório de Autoavaliação Institucional 2017, na sua versão completa. 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 2017, bem como recomendações da CPA UNIARP. O presente relatório 

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

no Relatório de Autoavaliação 2017 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 2018 dar-

se-á, então, nos eixos e dimensões do SINAES com base na seguinte metodologia: 



 

para cada uma das dimensões, atrelada ao seu respectivo eixo, são apresentadas as 

ações previstas para o ano base de 2018, transcritos do Relatório de Autoavaliação 

2017. Tal quadro servirá de base para a criação de dois novos quadros. O primeiro, 

“Ações desenvolvidas no ano de referência (2018)”, 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 2019 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. 

 

 

 

 



3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Aprimorar o processo de sensibilização da comunidade acadêmica em 

relação aos processos avaliativos da Instituição. 

 Melhorar o grau de informatização dos processos avaliativos. 

 Melhorar os documentos e as formas de acesso da comunidade acadêmica 

aos resultados dos processos avaliativos. 

 Reforçar o uso dos resultados dos processos avaliativos nos processos de 

tomada de decisões. 

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

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de aprimorar o processo de sensibilização da 

comunidade acadêmica em relação aos processos avaliativos da Instituição 

verificou-se que a Vice-Reitoria Acadêmica determinou que, nas reuniões de 

colegiado dos cursos de graduação, se incluísse a discussão sobre os 

processos de avaliação e seus resultados. Atribui-se à melhoria do processo 

de sensibilização o aumento da participação dos professores (96,67% em 

2018/2, 95,60% em 2018/1 e 90,18% em 2017/2) e alunos (74,46% em 

2018/2, 71,56% em 2018/1 e 56,05% em 2017/2) nos processos de avaliação 

dos cursos de graduação. 

 Com relação à recomendação de melhorar o grau de informatização dos 

processos avaliativos, através de atividades desenvolvidas pela CPA junto 

ao Setor de Tecnologia da Informação da UNIARP, agilizou-se o processo 

de elaboração das avaliações e disponibilização dos seus resultados aos 

professores e coordenadores. Cita-se, como exemplo, o acesso direto pelos 

professores aos resultados das suas avaliações através do portal acadêmico, 

bem como o acesso pela coordenação dos cursos, de parte destes 



 

resultados também via portal acadêmico. Da mesma forma, o 

acompanhamento dos processos avaliativos melhorou a partir da 

disponibilização de um conjunto de relatórios internos para a CPA no módulo 

de gestão acadêmico da Instituição. 

 Com relação à recomendação de melhorar os documentos e as formas de 

acesso da comunidade acadêmica aos resultados dos processos avaliativos 

verifica-se que a mesma não foi implementada na sua totalidade. Como 

melhoria nota-se o acesso direto pelos professores aos resultados das suas 

avaliações via portal acadêmico da Instituição. 

 Com relação à recomendação de reforçar o uso dos resultados dos 

processos avaliativos nos processos de tomada de decisões verificou-se 

quem as coordenações de curso atualizam periodicamente o “Programa 

Acadêmico-Administrativo de Ações em Decorrência das Autoavaliações e 

Avaliações Externas”, tomando-o por base para o planejamento das ações 

dos cursos de graduação. 

 Aprimorar o portal web da Comissão Própria de Avaliação da Instituição 

verificou-se que a mesma não foi implementada. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Continuar incentivando a participação da comunidade acadêmica nos 

processos avaliativos. 

 Aprofundar o grau de informatização dos processos avaliativos. 

 Melhorar os documentos e as formas de disseminação dos resultados dos 

processos avaliativos à comunidade acadêmica. 

 Incentivar o uso dos resultados dos processos avaliativos nos processos de 

tomada de decisões. 

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

forma a socializar as ações da CPA e os resultados avaliativos, permitindo o 

acesso às informações à cerca dos resultados da avaliação interna e externa. 

 Analisar os instrumentos de avaliações buscando o aperfeiçoamento 

contínuo. 

 



 

3.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.2.1. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Melhorar o processo de organização e acesso dos documentos oficiais da 

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

 Definir e implementar um processo sistemático de revisão e 

acompanhamento das metas definidas no PDI. 

 Implementar um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP; 

 Envolver os coordenadores de curso e professores da Instituição nos 

processos de definição e revisão do PDI e PPI. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de melhorar o processo de organização e 

acesso dos documentos oficiais da instituição, quer seja em modo físico, quer 

seja em modo virtual, verificou-se que os documentos oficiais da Instituição 

encontram-se disponíveis no portal da Instituição, carecendo entretanto de 

uma melhor organização e a ampliação da lista de documentos 

disponibilizados. 

 Com relação à meta de definir e implementar um processo sistemático de 

revisão e acompanhamento das metas definidas no PDI, verifica-se que a 

mesma está sendo discutida na medida em que o processo de revisão e 

atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIARP está 

acontecendo. 

 Com relação à implementar um procedimento sistematizado e 

institucionalizado de acompanhamento e relacionamento contínuo com os 

egressos da UNIARP, verifica-se que a recomendação ainda não foi 

atendida. 

 Com relação à recomendação de envolver os coordenadores de curso e 

professores da Instituição nos processos de definição e revisão do PDI e PPI 

a instituição instituiu comissão, através da PORTARIA REITORIA/UNIARP 



 

060/2018 de 31 de Outubro de 2018, para a revisão e atualização do PDI da 

Instituição para o período de 2019-2023. Esta revisão, que está em 

andamento, já levou a discussão das políticas institucionais propostas em 

nível dos colegiados dos cursos de graduação nas atividades de 

planejamento do semestre letivo de 2019-1. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Aprimorar e ampliar o acesso aos documentos oficiais da instituição, quer 

seja em modo físico, quer seja em modo virtual, à comunidade acadêmica e 

de abrangência da Instituição. 

 Ampliar o processo de discussão e definições constantes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UNIARP, envolvendo a comunidade 

acadêmica, com vistas à sua atualização. Recomenda-se, neste momento, 

definir um processo sistemático de revisão e acompanhamento das metas 

definidas no documento. 

 Deixar claro as políticas institucionais, quer seja a nível de ensino, pesquisa 

e extensão, nos documentos Institucionais da UNIARP.  

 

 

 

3.2.2. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

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

e pesquisa. 

 Manter e aprimorar os projetos sociais existentes na Instituição. 

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

atendimento às pessoas portadoras de deficiência. 

 Aprimorar as políticas e práticas de inclusão social e integração da 

Universidade com a sociedade. 

 Continuar dando visibilidade e divulgação às ações sociais desenvolvidas 

pela Instituição. 



 

 Estimular convênios com instituições públicas e privadas para a oferta de 

cursos e serviços voltados ao desenvolvimento regional. 

 Estabelecer uma política institucional de defesa do meio ambiente e memória 

cultural.  

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de manter e ampliar as fontes de 

financiamento estudantil e de bolsas de estudo e pesquisa, verificou-se que 

a Instituição mantém as fontes as mesmas fontes de financiamento estudantil 

e de bolsas de estudo, compreendendo Bolsa de Assistência Social, Bolsas 

do Artigo 170, Bolsas do Artigo 171, Fies – Financiamento Estudantil, Bolsa 

Atleta, Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência (PAD), Bolsas 

Santander Universidades, Programa de Apoio à Extensão e Cultura (PAEC), 

Programa de Desenvolvimento Regional (PROESDE), Proesde Licenciatura, 

Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), Desconto para Portadores de Diploma de 

Curso Superior, Desconto para Portadores de Diploma de Curso Técnico em 

Enfermagem, Desconto para Portadores de Diploma de Curso Técnico do 

Senai, Desconto para Bombeiros Voluntários, Crédito Universitário Credies, 

Programa de Estágio Novos Valores, Programa de Monitoria e Desconto para 

Associação Empresarial de Caçador (ACIC). 

 Em relação à manutenção e aprimoramento dos projetos sociais existentes 

na Instituição verificou-se que a Instituição manteve os mesmos projetos 

sociais existentes. 

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

físico e as condições para o atendimento às pessoas portadoras de 

deficiência verifica-se que a Instituição apresenta preocupação com o 

atendimento às pessoas com necessidades especiais, disponibilizando 

rampas de acesso, banheiros com instalações adequadas e elevador, no 

bloco da Reitoria. 

 Com relação a recomendação de aprimorar as políticas e práticas de inclusão 

social e integração da Universidade com a sociedade verifica-se que a 

Instituição mantém práticas de inclusão social como as bolsas de assistência 



 

social a pessoas carentes e o Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência 

(PAD). 

 Com relação à recomendação de dar visibilidade e divulgação às ações 

sociais desenvolvidas pela Instituição verifica-se que a mesma continua 

utilizando-se das redes sociais, Internet, rádio, jornais locais e regionais, 

participação em eventos sociais, entre outros, para dar visibilidade às suas 

ações. 

 Com relação à recomendação de estimular convênios com instituições 

públicas e privadas para a oferta de cursos e serviços voltados ao 

desenvolvimento regional contata-se a manutenção dos convênios já 

existentes. 

 Com relação a estabelecer uma política institucional de defesa do meio 

ambiente e memória cultural verifica-se, nos documentos institucionais, a 

inexistência de uma política em defesa do meio ambiente e memória cultural. 

Entretanto, verifica-se nos eixos temáticos da extensão, um eixo denominado 

Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente que engloba atividades 

ligadas à educação ambiental, via projetos de PAEC. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Estabelecer uma política institucional voltada à valorização da diversidade, 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. 

 Implementar ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial. 

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

e pesquisa. 

 Definir políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social. 

 Manter e aprimorar os projetos sociais existentes na Instituição que levem à 

melhoria da qualidade de vida da população, ações de inclusão, 

empreendedorismo e integração da Universidade com a sociedade. 

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

atendimento às pessoas portadoras de deficiência. 



 

 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, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

 

3.3.1.1. A política para o ensino de graduação 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Manter e ampliar os programas de capacitação didático-pedagógica aos 

professores da Instituição no tocante à utilização de recursos tecnológicos e 

ações inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. 

 Definir estratégias para a implantação de processo sistemático de 

identificação do perfil do professor da UNIARP. 

 Manter continua atualização dos projetos pedagógicos dos cursos da 

Instituição. 

 Envolver os professores e coordenadores de curso nas atividades de revisão 

periódica do PDI e PPI da Instituição. 

 Aprimorar as estratégias de divulgação e reflexão dos dados da avaliação 

dos cursos de graduação. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de manter e ampliar os programas de 

capacitação didático-pedagógica aos professores da Instituição no tocante à 

utilização de recursos tecnológicos e ações inovadoras no processo de 

ensino-aprendizagem, verifica-se que a Instituição oferece, semestralmente, 

nas atividades ligadas ao ENDOUNI (Encontro de Docentes da UNIARP), 

palestras e oficinas de capacitação didático-pedagógica, principalmente no 

tocante às Metodologias Ativas. 



 

 Com relação à definir estratégias para a implantação de processo sistemático 

de identificação do perfil do professor da UNIARP, verificou-se que ações 

neste sentido não foram implementadas. Entretanto, verifica-se que o setor 

de Recursos Humanos da Instituição tem acesso a um conjunto de dados a 

partir dos quais é possível inferir o perfil dos professores da Instituição.  

 Com relação à recomendação de manter continua atualização dos projetos 

pedagógicos dos cursos da Instituição, verificou-se que a Reitoria solicitou a 

atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, 

principalmente aqueles que iriam passar pelo processo de renovação de 

reconhecimento. 

 Com relação a envolver os professores e coordenadores de curso nas 

atividades de revisão periódica do PDI e PPI da Instituição, verifica-se que a 

instituição instituiu comissão, através da PORTARIA REITORIA/UNIARP 

060/2018 de 31 de Outubro de 2018, para a revisão e atualização do PDI da 

Instituição para o período de 2019-2023. 

 Com relação à recomendação de aprimorar as estratégias de divulgação e 

reflexão dos dados da avaliação dos cursos de graduação, verificou-se a 

existência de ações entre a Reitoria e Coordenação Pedagógica junto aos 

coordenadores de curso na análise dos dados das avaliações e possíveis 

encaminhamentos, bem como ações dos coordenadores de curso junto aos 

professores e estudantes de cada curso. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Revisar e disseminar as políticas e diretrizes de ensino da UNIARP descritas 

no PDI. 

 Alinhar os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação a partir 

da revisão das políticas e diretrizes de ensino da UNIARP. 

 Promover ações de mobilidade acadêmica entre alunos e professores desta 

e de outras instituições. 

 Envolver os professores e coordenadores de curso nas atividades de revisão 

periódica do PDI e PPI da Instituição. 



 

 Manter e ampliar os programas de capacitação didático-pedagógica aos 

professores da Instituição no tocante à utilização de recursos tecnológicos e 

ações inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

3.3.1.2. A política para a pesquisa 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Definir indicadores e ferramentas de gestão que permitam e facilitem a 

organização, acompanhamento e disseminação das informações sobre a 

produção científica e tecnológica da Instituição, bem como a avaliação dos 

resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

 Definir e manter a coerência entre as linhas de pesquisa, quer seja em nível 

institucional, de grupos de pesquisa e programas de iniciação científica; 

 Manter e aprimorar os programas de apoio e financiamento a projetos de 

pesquisa. 

 Definir estratégias que possibilitem o aumento da participação de professores 

e alunos em atividades de pesquisa. 

 Incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de docentes e discentes da 

Instituição com outras instituições de pesquisa nacionais e/ou internacionais. 

 Manter e aprimorar as revistas e estratégias de divulgação científica e 

tecnológica da Instituição. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de definir indicadores e ferramentas de gestão 

que permitam e facilitem a organização, acompanhamento e disseminação 

das informações sobre a produção científica e tecnológica da Instituição, bem 

como a avaliação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, verifica-se 

que os dados das pesquisas desenvolvidas na Instituição carecem de uma 

ferramenta de sistematização e maior divulgação. 

 Com relação à definir e manter a coerência entre as linhas de pesquisa, quer 

seja em nível institucional, de grupos de pesquisa e programas de iniciação 



 

científica, verifica-se que, nos editais de financiamento de projetos de 

pesquisa, a Instituição tem definido linhas de pesquisa, dentro das suas 

quatro grandes áreas de atuação, que norteiam a aprovação dos projetos de 

pesquisa. 

 Com relação a recomendação de manter e aprimorar os programas de apoio 

e financiamento a projetos de pesquisa, verifica-se que a Instituição mantém 

um programa interno de financiamento de projetos de pesquisa denominado 

FAP (Fundo de Apoio a Pesquisa), bem como incentiva seus docentes a 

buscar financiamentos externos para seus projetos de pesquisa. Além disso, 

conta com recursos do Governo do Estado, Artigo 171, que financia projetos 

de pesquisa dos discentes. 

 Com relação à recomendação de definir estratégias que possibilitem o 

aumento da participação de professores e alunos em atividades de pesquisa, 

verifica-se que a instituição incentiva, através de bolsas de estudo, a 

participação de professores e alunos em projetos de pesquisa. 

 Com relação à incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de docentes 

e discentes da Instituição com outras instituições de pesquisa nacionais e/ou 

internacionais, verifica-se que a Instituição, quando solicitado e de acordo 

com sua disponibilidade, auxilia professores e alunos no intercâmbio com 

outras instituições.  

 Com relação à recomendação de manter e aprimorar as revistas e 

estratégias de divulgação científica e tecnológica da Instituição, verifica-se 

que a Instituição mantém as seguintes revistas online para divulgação 

científica e tecnológico da Instituição: Revista Interdisciplinar de Estudos em 

Saúde; Professare; Revista Visão: Gestão Organizacional; "Percepções": 

Periódico Científico de Comunicologia; Ignis: Periódico Científico de 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Tecnologia da Informação; Ponto de 

Vista Jurídico; A-Valere: Periódico Científico de Avaliação Educacional e 

Extensão em Foco. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Revisar e disseminar as políticas de pesquisa da Instituição. 



 

 Estimular as atividades de pesquisa com programas de bolsas mantidos com 

recursos próprios ou de agências de fomento; 

 Incentivar a produção e a difusão de publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais. 

 Incentivar a participação dos professores em eventos de divulgação 

científica. 

 Apoiar a organização e participação da Instituição em eventos de divulgação 

científica, tanto discente quanto discente. 

 Implementar um mecanismo de mensuração das atividades de pesquisa e 

seus resultados. 

 

 

3.3.1.3. A Política para a extensão 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Implementar um mecanismo de mensuração dos resultados das atividades 

de extensão desenvolvidas na comunidade. 

 Criar mecanismos de incentivo para um maior envolvimento dos docentes e 

discentes nas atividades de extensão. 

 Manter e aprimorar os projetos de extensão desenvolvidos pela Instituição. 

 Buscar fontes alternativas para o financiamento das atividades de extensão. 

 Ofertar cursos de formação técnica através de atividades de extensão 

visando a capacitação da comunidade local e regional para o mercado de 

trabalho. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de implementar um mecanismo de 

mensuração dos resultados das atividades de extensão desenvolvidas na 

comunidade, verifica-se que a Instituição ainda não possui um mecanismo 

de acompanhamento dos resultados alcançados com suas atividades de 

extensão. 



 

 Com relação à criar mecanismos de incentivo para um maior envolvimento 

dos docentes e discentes nas atividades de extensão, verifica-se que a 

Instituição possui um programa, denominado PAEC (Programa de Apoio à 

Extensão e Cultura), que proporciona apoio financeiro a professores e alunos 

para o desenvolvimento de atividades de extensão. 

 Com relação à manter e aprimorar os projetos de extensão desenvolvidos 

pela Instituição, verifica-se que a mesma manteve os projetos de extensão 

que já estão sendo desenvolvidos. 

 Com relação a buscar fontes alternativas para o financiamento das atividades 

de extensão, verifica-se que os projetos de extensão são mantidos com 

recursos da Instituição, através do PAEC (Programa de Apoio à Extensão e 

Cultura). 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Revisar e disseminar as políticas de extensão da Instituição. 

 Implementar um mecanismo de mensuração dos resultados das atividades 

de extensão desenvolvidas na comunidade. 

 Manter programa de incentivo ao desenvolvimento das atividades de 

extensão.  

 

 

 

3.3.1.4. A política para a pós-graduação 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Implementar um processo sistemático de identificação do perfil 

socioeconômico do estudante de pós-graduação. 

 Manter a aprimorar a oferta de cursos de pós-graduação. 

 Implementar um procedimento sistematizado e institucionalizado de 

acompanhamento e relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP. 

 Manter e aprimorar o incentivo à divulgação de trabalhos científicos 

desenvolvidos por professores e alunos da Instituição em eventos científicos. 



 

 Instituir uma política de incentivo financeiro à participação de professores em 

eventos científicos. 

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

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação a implementar um processo sistemático de identificação do 

perfil socioeconômico do estudante de pós-graduação, verifica-se esta 

recomendação não foi implementada. 

 Com relação à manter e aprimorar a oferta de cursos de pós-graduação, 

verifica-se que a Instituição oferta regularmente cursos de pós-graduação. 

Entretanto, algumas destas turmas acabam não sendo ofertadas em função 

da baixa procura pelos alunos. 

 Com relação a implementar um procedimento sistematizado e 

institucionalizado de acompanhamento e relacionamento contínuo com os 

egressos da UNIARP, verificou-se que a Instituição implementou o Portal do 

Egresso. Entretanto, o referido portal registra somente depoimentos dos 

egressos, carecendo assim de uma estratégia melhor de acompanhamento 

dos seus egressos. 

 Com relação a manter e aprimorar o incentivo à divulgação de trabalhos 

científicos desenvolvidos por professores e alunos da Instituição em eventos 

científicos, a Instituição dispõe de revistas digitais para a publicação de 

trabalhos científicos e organiza eventos, a exemplo do SEDEPX (Seminário 

do Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão), para a divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos por seus professores e alunos. 

 Com relação à recomendação de instituir uma política de incentivo financeiro 

à participação de professores em eventos científicos, não se verifica a 

existência de políticas neste sentido, mas sim apoios pontuais a participação 

de professores em eventos. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Revisar e disseminar as políticas de pós-graduação da UNIARP descritas no 

PDI. 

 Aprimorar os processos de avaliação dos cursos de pós-graduação. 



 

 Implementar um processo sistemático de identificação do perfil 

socioeconômico do estudante de pós-graduação; 

 Incentivar à divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos por 

professores e alunos da Instituição em eventos científicos; 

 Instituir uma política de incentivo financeiro à participação de professores em 

eventos científicos. 

 Manter a oferta de cursos de pós-graduação da Instituição de acordo com as 

demandas socioeconômicas da região da inserção da IES. 

 Manter o percentual de mestres e doutores em, pelo menos, 50% do corpo 

docente. 

 Incentivar a atuação dos docentes dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu nos cursos de graduação. 

 

 

 

3.3.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Assegurar a manutenção da identidade visual da UNIARP em publicações e 

conteúdos de divulgação, quer seja em material impresso ou virtual. 

 Intensificar a divulgação das ações da UNIARP através das redes sociais e 

mídias tradicionais. 

 Intensificar o programa de visitação aos alunos das escolas de Ensino Médio 

de Caçador e Região. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de assegurar a manutenção da identidade 

visual da UNIARP em publicações e conteúdos de divulgação, quer seja em 

material impresso ou virtual, verifica-se que a Instituição apresentou 

definições conceituais, estratégicas e as normas que estabelecem os 

critérios para a aplicação correta da identidade visual da marca Uniarp 

(https://www.uniarp.edu.br/agecom/). 

https://www.uniarp.edu.br/agecom/


 

 Com relação à intensificar a divulgação das ações da UNIARP através das 

redes sociais e mídias tradicionais verifica-se a presença constante da 

Instituição nas mídias, principalmente nas redes sociais. 

 Com relação à recomendação de intensificar o programa de visitação aos 

alunos das escolas de Ensino Médio de Caçador e Região verifica-se que a 

instituição continua mantendo o programa UNIARP nas Escolas que possui 

um leque de ações que incentivam os alunos a buscar o ensino superior 

como forma de desenvolvimento humano.  

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Manter os canais de comunicação com a comunidade externa divulgando 

informações da instituição, seus cursos e programas de extensão e pesquisa. 

 Dar visibilidade interna e externa aos documentos institucionais. 

 Ampliar o programa UNIARP nas Escolas envolvendo os coordenadores e 

professores dos cursos nas ações desenvolvidas. 

 

 

 

 

3.3.3. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Estudantes 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Incrementar a oferta de programas de monitoria, ampliando para os vários 

cursos da Instituição. 

 Implementar mecanismos de acompanhamento e comunicação com os 

egressos da Instituição. 

 Melhorar o processo de recepção dos alunos, destacando um grupo de 

pessoas para que os novos estudantes sejam bem encaminhados e recebam 

orientações pronta e corretamente. 

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

áreas diversas, em horários alternativos para atender à diferentes demandas 

dos estudantes. 



 

 Manter as atividades de atendimento psicopedagógico, orientação e 

encaminhamento profissional e auxílio na busca por moradias, entre outras. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de incrementar a oferta de programas de 

monitoria, ampliando para os vários cursos da Instituição, verificou-se que a 

Instituição mantém programas de monitoria em alguns cursos de graduação, 

a exemplo do curso de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

 Com relação à recomendação de implementar mecanismos de 

acompanhamento e comunicação com os egressos da Instituição, verifica-se 

que a Instituição não apresenta um processo sistemático de interação com 

os egressos. Verificam-se ações isoladas da Instituição como o portal do 

egresso, que registra depoimentos de alunos, e de alguns cursos que 

promovem a interação dos seus alunos com os egressos. 

 Com relação à 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, verifica-se que a Instituição 

desenvolve ações de acolhimento aos alunos calouros e que cursos, 

individualmente, também promovem a recepção aos seus calouros. 

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

aos estudantes de graduação, em áreas diversas, em horários alternativos 

para atender à diferentes demandas dos estudantes, verificou-se que a 

Instituição continua ofertando nivelamento, de forma gratuita, nas matérias 

de Português e Matemática, com carga horária de 30 horas em cada matéria. 

 Com relação à recomendação de manter as atividades de atendimento 

psicopedagógico, orientação e encaminhamento profissional e auxílio na 

busca por moradias, entre outras, verificou-se que a Instituição mantém 

Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) cujo objetivo é dar atendimento ao 

acadêmico, oferecendo serviços de informação e orientação, principalmente 

no tocante à bolsas de estudo e de pesquisa, estágios remunerados, busca 

por moradia, bem como informações para preenchimento de requerimentos 

e elaboração de projetos. 



 

 Verificou-se também a existência de ações desenvolvidas pela Instituição no 

tocante à intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 

remunerados. 

 Com relação ao atendimento aos discentes, verificou-se também ações das 

coordenações de curso no atendimento aos discentes em questões 

pedagógicas e administrativas.  

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Manter e ampliar os programas de monitoria. 

 Criar uma instância de apoio psicopedagógico aos discentes. 

 Implementar mecanismos de acompanhamento e comunicação com os 

egressos da Instituição. 

 

 

 

 

3.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

3.4.1. Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Definir e implementar um Plano de Cargos e Salário na Instituição. 

 Manter e ampliar os programas políticas de capacitação continuada a 

professores e funcionários técnico-administrativos. 

 Criar incentivos para que os docentes participem dos programas de formação 

continuada da Instituição. 

 Buscar alternativas que viabilizem a contratação de docentes em tempo 

integral. 

 Incentivar a participação de gestores, docentes e funcionários técnico-

administrativos em programas de capacitação externa. 

 Manter o bom clima organizacional entre gestores, docentes e funcionários 

técnico-administrativos. 

 



 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de definir e implementar um Plano de Cargos 

e Salário na Instituição, verificou-se que a mesma ainda não implementou 

um Plano de Carreira, Cargos e Salários na sua totalidade. 

 Com relação a manter e ampliar os programas e políticas de capacitação 

continuada a professores e funcionários técnico-administrativos, verificou-se 

que a Instituição mantém turma de um curso lato sensu denominado 

Formação para Docência em Ensino Superior ofertado gratuitamente aos 

professores da Instituição com atividades direcionadas à aquisição de 

competências que melhorem a qualidade das atividades docentes. Da 

mesma forma, realiza semestralmente evento denominado ENDOUNI 

(Encontro de Docentes da UNIARP) que visa a capacitação dos docentes da 

Instituição através de palestras e oficinas de trabalho. Além disso, a 

instituição mantém incentivos financeiros a seus professores, funcionários e 

seus dependentes como forma de incentivo à capacitação.  

 Com relação a criar incentivos para que os docentes participem dos 

programas de formação continuada da Instituição, a mesma possui a 

gratuidade no curso de curso lato sensu de Formação para Docência em 

Ensino Superior, bem como incentivos financeiros da forma de bolsas de 

estudo a seus professores, funcionários e seus dependentes como forma de 

incentivo à capacitação. 

 Com relação à recomendação de buscar alternativas que viabilizem a 

contratação de docentes em tempo integral verificou-se que a instituição 

implantou uma política de incentivo ao aumento da carga horária dos 

decentes, visando diminuir a quantidade de professores e o consequente 

aumento suas cargas horárias. 

 Com relação a manter o bom clima organizacional entre gestores, docentes 

e funcionários técnico-administrativos verifica-se que um esforço da 

Instituição na harmonização do clima organizacional.  

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Implementar ações visando o contínuo aumento da titulação do corpo 

docente. 



 

 Implementar ações visando o aumento do número de professores em tempo 

integral e parcial. 

 Aprofundar as políticas de capacitação do corpo docente e formação 

continuada. 

 Implantar uma política de capacitação e formação continuada para o corpo 

técnico-administrativo. 

 Implementar uma política de capacitação e formação continuada para o 

corpo docente de tutores presenciais e a distância. 

 

 

 

3.4.2. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Manter e incentivar o funcionamento regular dos órgãos colegiados da 

Instituição. 

 Ampliar as estratégias de divulgação das decisões dos órgãos colegiados à 

comunidade acadêmica, tanto em meio físico quanto virtual. 

 Aprimorar os processos e ferramentas de gestão da instituição. 

 Implementar um banco de dados de informações gerenciais da Instituição 

com informações de todos os setores. 

 Manter um processo de acompanhamento e melhoria contínua de 

indicadores de gestão definidos no planejamento estratégico. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de manter e incentivar o funcionamento 

regular dos órgãos colegiados da Instituição, verificou-se o funcionamento 

regular dos órgãos colegiados da Instituição, quer seja o CONSUN (Conselho 

Universitário), Núcleos Docentes Estruturados e Colegiados dos Cursos, 

sendo, suas discussões e deliberações, registradas em atas específicas. 

 Com relação à recomendação de ampliar as estratégias de divulgação das 

decisões dos órgãos colegiados à comunidade acadêmica, tanto em meio 

físico quanto virtual, percebe-se que há o registro das decisões dos órgãos 



 

colegiados em atas e outros documentos específicos, carecendo ainda da 

ampliação da sua divulgação. 

 Com relação à recomendação de aprimorar os processos e ferramentas de 

gestão da instituição percebe-se que a Instituição tem trabalhado no 

aprimoramento dos processos e ferramentas de gestão da Instituição. 

 Com relação a implementar um banco de dados de informações gerenciais 

da Instituição com informações de todos os setores, não se percebe a 

implantação desta recomendação. 

 Com relação à manter um processo de acompanhamento e melhoria 

contínua de indicadores de gestão definidos no planejamento estratégico, 

não se verifica ações explícitas neste sentido. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Manter e incentivar o funcionamento regular dos órgãos colegiados da 

Instituição. 

 Implementar mecanismos que sistematizem e divulguem as decisões 

colegiadas, visando sua apropriação pela comunidade interna. 

 Aprimorar os processos e ferramentas de gestão da instituição, possibilitando 

aos gestores e coordenadores de curso o acesso ágil ás informações com 

vistas ao planejamento de suas ações. 

 Definir e implementar indicadores de desempenho que permitam o 

acompanhamento das metas definidas no PDI.  

 

 

 

 

3.4.3. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Definir e implementar um Plano de Cargos e Salário na Instituição. 

 Analisar a viabilidade de implantação de um Plano de Previdência 

Complementar para os professores e funcionários técnico-administrativos da 

Instituição. 



 

 Estimular a busca por recursos financeiros na iniciativa privada e órgãos 

públicos. 

 Implementar estratégias que garantam a sustentabilidade financeira da 

Instituição através de programas de captação de alunos com parcerias em 

escolas de ensino médio da região, mais especificamente através de um 

programa denominado UNIARP nas Escolas, bem como através da melhoria 

da qualidade de ensino, o que poderá garantir a redução da evasão escolar, 

e o aumento da sua atratividade como universidade de referência na região. 

 Agrupar e consolidar os dados de evasão dos alunos da Instituição como 

forma de buscar subsídios para a proposição de ações que visem a diminuir 

os índices de evasão. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 

 Com relação à recomendação de definir e implementar um Plano de Cargos 

e Salário na Instituição, verificou-se que a mesma ainda não implementou 

um Plano de Carreira, Cargos e Salários na sua totalidade. 

 Com relação à analisar a viabilidade de implantação de um Plano de 

Previdência Complementar para os professores e funcionários técnico-

administrativos da Instituição, não se verificam ações neste sentido. 

 Com relação à recomendação de estimular a busca por recursos financeiros 

na iniciativa privada e órgãos públicos, verifica-se que a Instituição ainda não 

definiu uma política para a busca de recursos financeiros na iniciativa 

privada. 

 Com relação à recomendação de 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, verifica-se que a Instituição tem 

implementado ações para aumentar a captação de alunos, para a redução 

dos seus custos operacionais, a melhoria da qualidade do ensino e a 

visibilidade da Instituição. 



 

 Com relação à recomendação de 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, verifica-se que a 

Reitoria tem envidado esforços no sentido de compreender os motivos de 

evasão dos alunos e implementar estratégias de modo a diminuir tais índices. 

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Implementar estratégias que garantam a sustentabilidade financeira da 

Instituição. 

 

 

 

3.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

3.5.1. Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Ações recomendadas pela CPA para o ano de referência (2018): 

 Otimizar o processo de alocação de salas de aula e laboratórios. 

 Institucionalizar uma política de atualização do acervo bibliográfico da 

Instituição. 

 Avaliar e atualizar, de forma constante, a estrutura física necessária aos 

alunos com deficiência. 

 Institucionalizar uma política de aquisição, manutenção, atualização e 

segurança de equipamentos de laboratórios. 

 Melhorar a manutenção das instalações físicas da instituição, principalmente 

no tocante à limpeza das instalações sanitárias. 

 Ampliar a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula e 

laboratórios da Instituição. 

 Ampliar as melhorias implementadas de acesso à internet através da rede 

Wi-Fi da Instituição. 

 

Ações desenvolvidas no ano de referência (2018): 



 

 Com relação à otimizar o processo de alocação de salas de aula e 

laboratórios, verificou-se que a Instituição tem desenvolvidos ações no 

sentido de tornar mais ágil e com a devida antecedência, a alocação de salas 

de aula e laboratórios. 

 Com relação à recomendação de institucionalizar uma política de atualização 

do acervo bibliográfico da Instituição, verificou-se que a Instituição adquiriu o 

acesso a um acervo digital, denominado Minha Biblioteca, e tem incentivado 

os professores a atualizar suas referências com base no referido acervo 

digital. Além disso, a Reitoria continua atendendo a pedidos de aquisição de 

livros físicos aprovados nos colegiados de curso. 

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

estrutura física necessária aos alunos com deficiência, percebe-se que a 

Instituição está atenta à necessidade de manter estrutura física para atender 

aos alunos e professores com deficiência. 

 Com relação à institucionalizar uma política de aquisição, manutenção, 

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

Instituição desenvolve ações relativas a aquisição e atualização quando da 

solicitação das coordenações de curso, via colegiado de curso. 

 Com relação à recomendação de melhorar a manutenção das instalações 

físicas da instituição, principalmente no tocante à limpeza das instalações 

sanitárias, ainda verifica-se a insatisfação dos alunos e professores: em torno 

de 45% dos alunos e 40% dos professores consideram as instalações 

sanitárias regular, ruim ou péssimo. 

 Com relação à ampliar a instalação de aparelhos de ar condicionado nas 

salas de aula e laboratórios da Instituição, não se verificou a ampliação da 

instalação destes equipamentos, mas sim a manutenção dos equipamentos 

já existentes. 

 Com relação à recomendação de ampliar as melhorias implementadas de 

acesso à internet através da rede Wi-Fi da Instituição, verificou-se que foi 

melhorada a rede WI-FI em alguns pontos da Instituição, faltando ainda 

implementar melhorias no Bloco B. Entretanto, verifica-se ainda a 

necessidade de melhorias na referida rede, visto que, 59,76% dos alunos e 



 

54,42% dos professores consideram os serviços de Internet nas 

dependências da Instituição regular, ruim ou péssimo.  

 

Ações recomendadas para o ano referência (2019): 

 Manter as instalações administrativas adequadas às necessidades 

institucionais. 

 Manter as salas de aula adequadas e com recursos tecnológicos que 

atendam as atividades acadêmicas, principalmente no tocante às 

metodologias ativas. 

 Ampliar os espaços para os professores em tempo integral e para o 

atendimento e orientação aos alunos. 

 Manter os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 

adequados às atividades educacionais. 

 Ampliar o serviço de acesso à Internet em todas as dependências da 

Instituição. 

 Melhorar os recursos tecnológicos destinados à CPA, principalmente no 

tocante as ferramentas tecnológicas para a coleta e análise dos dados. 

 Descrever, no PDI, um plano de atualização do acervo da Biblioteca. 

 Melhorar as instalações sanitárias da Instituição, principalmente no tocante à 

limpeza. 

 Descrever, no PDI, um plano de expansão e atualização dos equipamentos.  

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No encerramento do primeiro ano do ciclo avaliativo 2018-2020, 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 de Autoavaliação 2017, na sua versão completa. 

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. 
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