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VII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2013, 2014 E 2015 

14 de maio de 2013  

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de avaliação institucional da UniEVANGÉLICA foi formulado a partir 

das discussões realizadas no VII Seminário de Avaliação Institucional, realizado nos dias 

10 e 14 de maio de 2013 nas dependências da Insituição. O Seminário contou com a 

participação de 176 (94 + 82) membros componentes da CPA e Subcomissões Internas 

de Avaliação. 

A avaliação institucional é desenvolvida pela CPA da UniEVANGÉLICA que 

está regulamentada pela Resolução CAS n°. 2, de 14 de junho de 2004. As atribuições da 

CPA são: acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional, acompanhar os 

processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação, formular propostas 

para a melhoria da qualidade do ensino, divulgar os resultados da autoavaliação à 

comunidade interna e externa e avaliar o desempenho dos estudantes no ENADE. 

A CPA é composta por duas subcomissões: a Subcomissão Interna de 

Avaliação (SIA) e Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA). A Subcomissão 

Interna de Avaliação atua na autoavaliação dos cursos e é composta pelo Diretor do 

Curso, Coordenador pedagógico, representante docente, representante discente, 

representante do pessoal técnico-administrativo. As SIAs são responsáveis pelo 

planejamento e operacionalização dos processos avaliativos nos cursos e setores; coleta 

e disponibilização de informações à CPA; avaliação dos processos oriundos da Ouvidoria; 

elaboração de relatórios sobre as avaliações realizadas nos cursos e setores; auxilio nos 

processos de avaliação externa desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Os 

componentes das Subcomissões Internas de Avaliação servem de elo entre a CPA e os 

cursos ou setores e são responsáveis pela articulação da avaliação interna dos cursos e 

setores com as prioridades da CPA.  

A SEA, por sua vez, tem um coordenador que, em situações de simulação de 

avaliação in loco indica professores para composição de comissão específica designada 

para avaliar a organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura de cursos. 

Os cursos avaliados são aqueles que receberão visita in loco no período letivo da 

simulação ou aqueles indicados pela reitoria. A SEA é responsável também pela 

avaliação de alterações de matrizes curriculares e PPC. Em resumo, as atribuições da 
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SEA são: avaliar os projetos pedagógicos dos cursos novos; avaliar os processos de 

mudança nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e nas matrizes curriculares ao 

longo do curso; analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações para 

a CPA; auxiliar nos processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação; 

orientar o planejamento das ações internas dos cursos e unidades; contribuir com os 

cursos e unidades no processo de compreensão e análise dos dados da avaliação.  

A Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA atende às prerrogativas da Lei 

do SINAES Lei 10.861/04, considerando as 10 dimensões a serem avaliadas em um ciclo 

trienal. O Projeto de Avaliação Insitucional define as ações de avaliação e os setores 

responsáveis por cada item. As SIAs dos cursos e setores se responsabilizam por 

apresentar um plano de trabalho detalhando os procedimentos de avaliação e o 

cronograma das ações avaliativas.  

O Projeto de Avaliação Institucional é elaborado com participação coletiva e as 

ações de avaliação buscam a maior transparência possível a fim de proceder com um 

diagnóstico que possa servir de orientação para as ações de melhoria dos cursos e 

setores. Neste documento, apresentamos um relatório do processo de elaboração do 

projeto e um quadro distribuindo as ações de avaliação no ciclo 2013, 2014 e 2015.  
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RELATÓRIO DO VII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSITUTICONAL 

A primeira etapa do Seminário foi iniciada com a palavra do Capelão 

Institucional, Pastor Heliel Gomes de Carvalho. Posteriormente,  o Reitor do Centro 

Universitário, Dr. Carlos Hassel Mendes, anunciou a abertura oficial do evento, 

destacando o papel da CPA no processo de diagnóstico e orientação para as ações de 

gestão. O Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Marcelo Melo Barbosa, chamou atenção para 

alguns aspectos da avaliação:  

 Todos os componentes da Subcomissão Interna de Avaliação são responsáveis 

pela sedimentação da cultura de avaliação institucional; 

 Funções da SIA: elaboração do projeto, aplicação da avaliação, análise dos dados, 

elaboração do relatório e socialização das informações; 

 Caso algum membro da SIA não esteja participando efetivamente, é necessário 

rever a composição; 

 A avaliação tem caráter diagnóstico, orientando ações de melhoria;  

 A fidedignidade das informações apresentadas no relatório merece atenção. Com 

base nesses registros é que a instituição será avaliada;  

 A SIA e o NDE têm que participar, efetivamente, da gestão do curso; 

 Atas, relatórios, instrumentos, enfim, toda documentação da avaliação deverá ser 

devidamente arquivada. Precisamos manter um histórico do processo avaliativo; 

 A comunidade acadêmica precisa ser envolvida no processo avaliativo. Os dados 

da avaliação e as melhorias decorrentes da avaliação precisam ser comunicados e 

evidenciados; 

 A CPA apresenta um projeto institucional que deverá ser executado pelas SIAs. 

Outras demandas de avaliação também poderão ser apresentadas no plano de 

trabalho dos cursos e setores; 

 Precisamos que os setores técnico-administrativos também desenvolvam ações de 

avaliação para atendimento das dimensões do SINAES; 

 Nossos relatórios de avaliação institucional são, geralmente, bem avaliados pelo 

INEP, mas temos muito a aperfeiçoar, especialmente quanto à evidência das ações 

de melhoria promovidas em decorrência de ações de avaliação; 

 A CPA solicitou acréscimo de uma categoria representativa na sua composição: 

representantes das Pró-reitorias.   

 Posteriormente, a Vice-presidente da CPA, Profa. Odiones de Fátima Borba,  

apresentou os fundamentos legais que orientam o processo de autoavaliação 
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institucional, as exigências do INEP quanto ao funcionamento efetivo da CPA na 

Instituição, além da estrutura e dos objetivos da CPA da UniEVANGÉLICA. Foram 

destacados também os elementos que constituem uma avaliação: a perspectiva 

diagnóstica e as interfaces com o planejamento acadêmico. Por fim, apresentou-se uma 

síntese do Relatório de Avaliação Insitucional – 2012.  

Na sequência dos trabalhos, o Prof. Ariovaldo Lopes Pereira explanou sobre o 

processo de redação do relatório e as dificuldades enfrentadas na sistematização dos 

dados institucionais. Em sua explanção, ressaltou que cada SIA tem a função de 

desenvolver as ações de avaliação nos cursos e setores e encaminhar a síntese para 

compor o relatório anual. Observa-se, no entanto, que os relatórios parciais das 

autoavaliações dos cursos precisam ter melhor consistência no que diz respeito aos 

dados e análises realizadas e maior atenção quanto à redação e à organização do texto.  

Por fim, o Prof. Gilmar Luiz Provensi apresentou as ações da Subcomissão de 

Especialistas em Avaliação (SEA), chamando atenção quanto ao envolvimento dos 

integrantes do NDE e SIAs no acompanhamento das simulações de avaliação e do 

desenvolvimento das ações de melhoria.  

A segunda etapa do Seminário de Avaliação Instituicional aconteceu no dia 14 

de maio de 2013, no auditório Carlos Mendes. Nesse evento, a sistemática foi a de 

reunião de trabalho. No primeiro momento, apresentou-se a proposta de distribuição das 

dimensões de avaliação para o ciclo 2013/2014/2015. Cada Grupo de Trabalho (GT) ficou 

responsável por 1 ano do ciclo e um quarto grupo trabalhou com a reformulação dos 

instrumentos de avaliação:  

 

GT 1 - Elaboração do projeto 2013     

• DIMENSÃO 1: Missão e PDI  (reformulação do PDI) 

• DIMENSÃO 2: Políticas  para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão  

• DIMENSÃO 7: Infraestrutura  

  

GT 2 - Elaboração do projeto 2014  

• DIMENSÃO 2: Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

• DIMENSÃO 4: Comunicação com a sociedade 

• DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-

administrativo  

• DIMENSÃO 6: Organização de gestão da IES 

• DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento aos estudantes 
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GT 3 - Elaboração do projeto 2015  

• DIMENSÃO 2: Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

• DIMENSÃO 3: Responsabilidade social da IES 

• DIMENSÃO 8: Planejamento de avaliação 

• DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira 

 

GT 4 - Revisão dos instrumentos de coleta de dados 

• Revisão dos instrumentos de coleta de dados disponíveis no Survey Monkey – 

questionário de avaliação docente e autoavaliação docente; avaliação de 

infraestrutura. 

 

OBJETIVO 

Apresentar e orientar a avaliação institucional considerando as dimensões, sujeitos 

e responsáveis pela autoavaliação a ser desenvolvida no triênio 2013-2014-2015, 

fundamentada na Lei do SINAES, Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004  e nas 

Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições do 

MEC/INEP/CONAES. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planejar as ações de avaliação institucional para o triênio 2013/2014/2015.  

 Promover o diagnóstico das condições de funcionamento da IES, destacando as 

potencialidades, fragilidades e propostas de melhoria.  

 Coletar informações institucionais para a elaboração do Relatório Anual de 

Avaliação Institucional, a partir dos relatórios de autoavaliação das SIAs.   

 Apresentar subsídios para o PDI – Plano de Desenvolvimento Instituição. 

 Sedimentar a cultura de avaliação institucional. 

 

DIMENSÕES DO SINAES 
 

1. Missão e PDI 

2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

3. Responsabilidade social da IES 

4. Comunicação com a sociedade 
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5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo 

6. Organização de gestão da IES 

7. Infraestrutura física 

8. Planejamento de avaliação 

9. Políticas de atendimento aos estudantes  

10. Sustentabilidade financeira 

 

 

REFERENCIAIS 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

instituído pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES possui princípios 

fundamentais para propor a qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. Esses princípios são: 

 a responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

 o reconhecimento da diversidade do sistema; 

 o respeito à identidade, à missão e à história das instituições; 

 a globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de 

indicadores considerados em sua relação orgânica; 

 a continuidade do processo avaliativo com o  instrumento de política 

educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu 

conjunto. 

 A avaliação institucional na UniEVANGÉLICA objetiva a melhoria da 

qualidade acadêmica, do planejamento e da gestão universitária, sendo assim de grande 

importância para a sociedade. A avaliação institucional tem como finalidade promover 

ações de avaliação a fim de proporcionar uma permanente melhoria da qualidade 

científico-pedagógica e política da Instituição, subsidiando o planejamento e a gestão 

institucional. 

A CPA está regulamentada pela Resolução nº 28, de 21 de novembro de 2005, 

documento que especifica as funções da CPA, SEA e SIAs.   

A CPA (Regulamento da CPA, UniEVANGÉLICA, 2004) tem por objetivos: 

• propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de 

autoavaliação institucional; 
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• estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 

autoavaliação; 

• analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à direção 

superior do Centro Universitário; 

• acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

• acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação; 

• formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino. 

• divulgar os resultados da autoavaliação à comunidade interna e externa. 

• avaliar o desempenho dos estudantes no ENADE. 

Os componentes da CPA são indicados pela reitoria e pelas pró-reitorias, 

considerando a seguinte estrutura: presidente, vice-presidente, representantes do corpo 

docente, representantes do corpo discente, representantes do corpo de diretores, 

representantes das pró-reitoras, representantes da mantenedora, representantes do corpo 

técnico-administrativo, representantes da sociedade civil organizada. 

A CPA é composta por um grupo executivo e duas subcomissões: 

Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA) e as Subcomissões Internas de 

Avaliação (SIAs).  

A SEA tem por objetivos:  

• Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos novos. 

• Avaliar os processos de mudança nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) e 

nas matrizes curriculares ao longo do curso. 

• Analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à CPA. 

• Auxiliar nos processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação. 

• Orientar o planejamento das ações internas dos cursos e unidades. 

• Contribuir com os cursos e unidades no processo de compreensão e análise dos 

dados das autoavaliações. 

E as Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) desenvolvem ações de 

autoavaliação no âmbito dos cursos, objetivando:  

• Planejar e operacionalizar os processos avaliativos nos cursos e setores. 

• Coletar e disponibilizar informações à CPA. 

• Avaliar os processos oriundos da Ouvidoria. 

• Elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas nos cursos e setores. 

• Auxiliar nos processos de avaliação externa desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação.  
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• Servir de elo entre a CPA e os cursos ou setores.  

• Articular a avaliação interna dos cursos e setores com as prioridades da CPA. 

A CPA trabalha articulada às SIAs na definição de atribuições e capacitação 

dos componentes; orienta o processo de autoavaliação dos cursos e setores, quanto à 

elaboração de instrumentos, formatação dos instrumentos no Survey Monkey, envio dos 

links para o instrumento de avaliação, acompanhamento do processo de autoavaliação, 

sistematização e encaminhamento dos dados da avaliação para as SIAs e na recepção 

dos relatórios anuais de autoavaliação dos cursos e setores. 

 

Segundo os referenciais do INEP  

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e está relacionada à melhoria da 
qualidade da educação superior; à orientação da expansão de sua oferta; 
ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social; ao aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional. (MEC/INEP. ORIENTAÇÕES 
GERAIS PARA ROTEIRO DA AUTOAVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES, 
2004)  

 

Ainda tomando por base as orientações do INEP/MEC, entendemos que a 

autoavaliação tem como principais objetivos  

produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas 
dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e 
capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, 
fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 
institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 
comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas 
atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. (MEC/INEP. 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ROTEIRO DA AUTOAVALIAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES, 2004)  
 
 

Os documentos que orientam a avaliação insitucional na UniEVANGÉLICA são:  

• Lei n. 10.861/2004 que instituiu o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. 

• MEC/INEP/CONAES. Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das 

instituiões, 2004.  

• Portaria Normativa Nº 40, de 12 de Dezembro de 2007. 
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As ações de avaliação na UniEVANGÉLICA são tomadas como referencial de 

qualidade. Para tanto, o presente projeto propõe amplo diagnóstico como subsídio ao 

planejamento institucional.  

A CPA da UniEVANGÉLICA tem uma ação contínua voltada à sedimentação 

da cultura da avaliação institucional como forma de fazer cumprir a missão institucional, 

que preconiza  

Construir uma cultura de valores voltada para a cidadania, assegurando 
um projeto educacional de vanguarda, com ênfase na formação técnico-
científica e ético-cristã, contribuindo para o crescimento integral do homem 
e para o desenvolvimento sustentável da região. (PDI, 2009/2013) 
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DIMENSÕES PARA AVALIAÇÃO 2013 
 

 DIMENSÃO 1 : Missão e PDI  (reformulação do PDI) 

 DIMENSÃO 2: políticas  para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão  

 DIMENSÃO 7: Infraestrutura  

DIMENSÃO 1 - Missão e PDI  (reformulação do PDI do Centro Universitário) Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Implementação das propostas (metas e ações) constantes do 
PDI 

Odontologia, Pedagogia, Engenharia 
Civil 

Utilização dos resultados da autoavaliação e das avaliações 
externas como subsídio para a revisão do PDI 

CPA/SEA  

Ações acadêmicas e administrativas consequentes aos 
processos avaliativos 

Diretoria Financeira e Diretoria 
Administrativa 

Metodologia Análise de documentos (PDI) 

 
 
 
 

DIMENSÃO 2 - políticas  para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem 
que ser avaliado) 

ENSINO:  
1. Egressos 

Todos os cursos 

2. Políticas de ensino (graduação – presencial e à distância e pós-
graduação – lato e stricto sensu) praticadas e a coerência com 
o PDI 

coordenação de EaD 

3. Políticas institucionais para a graduação – matrizes. SEA 

4. Políticas institucionais para a graduação – PPCs NDEs 

PESQUISA:   
1. Políticas de pesquisa praticadas e a coerência com o PDI 

SIA da PROPPE – coordenação de 
pesquisa 

2. Iniciação Científica e suas formas de operacionalização SIA da PROPPE – coordenação de 
pesquisa 

EXTENSÃO: SIA da PROPPE – coordenação de 



12 
 

Políticas de extensão praticadas e a coerência com o PDI extensão 

Metodologia Avaliação documental – PDI; levantamento e análise de dados quantitativos 

 
 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Serviços prestados no Centro 
Universitário: lanchonetes 

SIA dos cursos de Direito, Engenharia Mecânica, Farmácia, 
Medicina e Administração  

SIA dos cursos de Pedagogia e CST em Design Gráfico e 
Gastronomia  

Serviços prestados no Centro 
Universitário: banco  

CPA 

Serviços prestados no Centro 
Universitário: reprografias 

SIA dos cursos de Pedagogia, CST em Manutenção de 
Aeronaves, Gestão Financeira 

SIA dos cursos Engenharia Mecânica, Farmácia, Engenharia 
da Computação 

Infraestrutura da Biblioteca Central SEA  

SIA dos cursos dos Arquitetura e Urbanismo, Agronomia,  
CST em Radiologia e Logística, Ciências Contábeis e 
Farmácia 

Recursos de informação e comunicação SIA dos cursos  de C.S.T. em Design Gráfico, Fisioterapia, 
Administração, Engenharia de Computação  

Instalações para a prática de esportes SIA dos cursos de Educação Física, Medicina e Fisioterapia 

Instalações para as atividades culturais e 
de lazer 

SIA dos cursos de Odontologia, Administração, Direito 
Anápolis, Direito Ceres, Educação Física e Gastronomia 

Espaços de convivência  SIA dos cursos de Medicina, Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo 

Laboratórios de pesquisa PROPPE – Mestrado 
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Metodologia Aplicação de questionário para avaliação da infraestrutura por acadêmicos, professores e gestores 

Aplicação de questionários para usuários dos serviços de terceirizadas 

 

 

 

DIMENSÕES PARA AVALIAÇÃO 2014 

 

 DIMENSÃO 2: Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

 DIMENSÃO 4: Comunicação com a sociedade 

 DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo 

 DIMENSÃO 6: Organização de gestão da IES 

 DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento aos estudantes 
 

DIMENSÃO 2 - políticas  para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão -2014 Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

ENSINO: A) Ementários; B) Metodologias de ensino; C) 
Atuação docente 

SIA dos cursos de Pedagogia, Direito, 
Enfermagem, CST em Manutenção de 
Aeronaves 

PESQUISA: Comitê de ética  Comitê de ética e SIA da PROPPE 

PÓS-GRADUAÇÃO: A) Lato sensu: projetos de cursos; B) 
Stricto sensu: Orientação.  

SIA da PROPPE – Mestrado 

EXTENSÃO: A) Atuação das coordenações de extensão dos 
cursos de graduação; B) Atividades de extensão dos cursos de 
graduação e setores e departamentos. 

SIA da PROPPE – extensão 
SIA dos cursos de Medicina, 
Fisioterapia, Educação Fìsica, 
Odontologia, Gastronomia e 
Enfermagem 

Metodologia Colegiados de cursos avaliam ementários; Alunos e professores de cada curso avaliam metodologias 
de ensino; Alunos, direções e coordenações pedagógicas avaliam atuação docente. 
Membros do CEP e alunos envolvidos em projetos de pesquisa avaliam a atuação, divulgação e 
composição do CEP. 
Lato sensu: Diretores e coordenadores pedagógicos dos cursos de graduação avaliam os projetos de 
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cursos;  
Stricto sensu: alunos, ex-alunos e professores-orientadores avaliam o processo de orientação. 
Coordenação de extensão da PROPPE avaliam as coordenações de extensão dos cursos de 
graduação; Alunos, professores, coordenadores de extensão e comunidade avaliam as ações de 
extensão dos cursos de graduação; Encarregados e comunidade avaliam ações de extensão dos 
setores e departamentos. 

 
 

DIMENSÃO 4: Comunicação com a sociedade Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Site institucional – informações dos cursos Departamento de comunicação,  
SIA dos cursos de Odontologia, CST em Design 
Gráfico, Sistemas de Informação 

Divulgação do vestibular, folderes, cartazes, 
informe AEE, out door etc.   

CPA 
SIA dos cursos Fisioterapia, Enfermagem, 
Administração, Gastronomia, Design Gráfico 

Páginas nas redes sociais SIA dos cursos Engenharia da Computação, 
Medicina, Agronomia, Farmácia, CST em 
Logística. 

Metodologia NDEs avaliam o site institucional e material de divulgação do curso 
Diretores, coordenadores, professores e alunos avaliam as páginas nas redes sociais 

 

DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e 
técnico-administrativo 

Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Plano de carreira docente (existência e efetividade 
e os impactos no funcionamento da IES) 

SIA do curso de Administração, Direito, CST em 
Gestão Financeira 

Plano de cargos e salários do pessoal técnico-
administrativo 

Encarregados de setores e departamentos 
avaliam o plano de cargos e salários do pessoal 
técnico-administrativo 

Metodologia Análise documental 
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DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento aos estudantes Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Atendimento psicopedagógico CPA e SIA do curso de Medicina, Psicologia, CST 
em Estética e Cosmética e UniATENDER 

Acompanhamento de egressos (graduação e pós-
graduação) 

SIA dos cursos de Direito, Enfermagem, 
Fisioterapia, Pedagogia e Sistemas de 
Informação, CST em Gastronomia e Radiologia 

UniSOCIAL - Benefícios estudantis (bolsas, 
financiamentos etc.) 

UniSOCIAL 

UniCUIDAR - atendimento de saúde a funcionários 
e alunos 

SIA do curso de Enfermagem 

UniATENDER/UniVIDA UniATENDER 

Ouvidoria (principais reclamações e retorno) UniATENDER 

Negociações com alunos – (departamento 
financeiro) 

Diretoria Financeira 

Atividades da Secretaria Geral Secretaria Geral 

Políticas de acesso e permanência SIA dos cursos de Odontologia, CST em 
Radiologia, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo 
UniSOCIAL, Engenharia da Computação 

Departamento de relações internacionais Departamento de relações internacionais e SIA da 
PROPPE 

Capelania Capelania  

Metodologia NDEs dos cursos de graduação avaliam o atendimento psicopedagógico 
NDEs e PROPPE avaliam o acompanhamento de egressos  
Direções, coordenações pedagógicas e alunos dos cursos de graduação avaliam os benefícios 
estudantis 
Colaboradores e alunos avaliam o atendimento de saúde 

 

 

DIMENSÃO 6: Organização de gestão da IES Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Representatividade nos colegiados dos cursos e das pró-
reitorias 

SIAs dos cursos de Odontologia, 
Engenharia Civil, Farmácia, CST em 
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Gestão Financeira 

Funcionamento dos colegiados dos cursos e das pró-
reitorias 

SIAs dos cursos de Pedagogia, Medicina, 
Fisioterapia, Odontologia e Educação 
Física, Agronomia, CST em Manutenção 
de Aeronaves  

Funcionamento dos NDEs SIAs dos CST em Estética e Cosmética, 
Enfermagem, Agronomia, Arquitetura e 
Urbanismo 

Relação dos colegiados com a mantenedora CPA 

Participação dos segmentos da comunidade universitária 
nos processos decisórios da IES 

CPA 

Metodologia Os NDEs e colegiados procederão com análise das Atas de reuniões dos colegiados.  
Sugere-se também entrevista com os docentes e representação discente para avaliação dos 
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios do curso e relato do Diretor e 
coordenadores, se for o caso, analisando a participação nos processos decisórios da IES.  

 

 

DIMENSÕES PARA AVALIAÇÃO 2015 

 DIMENSÃO 2: Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

 DIMENSÃO 3: Responsabilidade social da IES 

 DIMENSÃO 8: Planejamento de avaliação 

 DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira 

DIMENSÃO 2 - políticas  para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

ENSINO: PPC, relação dos conteúdos exigidos no 
ENADE com os conteúdos programáticos do curso; 
egressos-empregabilidade; avaliação do desempenho 
docente.  

SIA dos Cursos que passarão por ENADE em 
2015  

Evasão (índice e motivação) – rever o formulário da 
Secretaria Geral referente à evasão para melhor 
detalhamento e levantamento de informações do aluno 
evadido) e os procedimentos internos quanto ao 

Secretaria Geral, SIAs dos cursos de 
Fisioterapia, CST em Logística, Engenharia 
da Computação, Engenharia Civil, CST em 
Manutenção de Aeronaves, Agronomia, 
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processo de trancamento. Psicologia, Ciências Contábeis.  

Retenção – índices de reprovação  Secretaria Geral, SIAs dos cursos de 
Engenharia Civil, Medicina, Farmácia, 
Administração, Ciências Contábeis, 
Engenharia Mecânica, CST em Logística. 

Perfil do ingressante; perfil do acadêmico em diferentes 
momentos do curso 

SIA do curso de Ciências Contábeis, 
Odontologia, Medicina, CST em Gastronomia 
e Design Gráfico 

TCC e a prática da pesquisa no processo formativo SIAs dos cursos de Enfermagem, Direito, 
Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Educação 
Física 

PESQUISA: índices bolsas de IC, CNPq, número de 
artigos e Qualis, pesquisadores que se inscreveram, 
fomento investido nas pesquisas (institucional, público e 
outras fontes), cadastro de projetos, laboratórios de 
pesquisa, índice de publicação X orientação; impactos da 
participação em programas de iniciação científica no 
desempenho acadêmico 

SIA da PROPPE – coordenação de pesquisa 

PÓS-GRADUAÇÃO: índices de publicação SIA da PROPPE – Coordenação de Mestrado 
e pesquisa 

Dados da Avaliação dos projetos de novos cursos lato 
sensu e avaliar o desenvolvimento dos cursos 
(qualidade); sistematizar os dados da avaliação dos 
cursos (curso e docentes) da pós-graduação lato sensu. 

SIA da PROPPE – Coordenação de pós-
graduação lato sensu 

Stricto sensu – síntese do Coleta Capes    SIA da PROPPE – Coordenação do Mestrado 

EXTENSÃO: impactos da participação em programas de 
extensão no desempenho acadêmico; índice de 
publicação de relatos de atividades de extensão. 

SIA da PROPPE – Coordenação de extensão 

Continuidade dos projetos de extensão e impactos na 
comunidade 

SIA da PROPPE – Coordenação de extensão; 
SIAs dos cursos de Medicina, Odontologia, 
Pedagogia, Enfermagem, CST em Estética e 
Cosmética 
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contrapartidas para a comunidade em relação às 
intervenções, (observa-se levantamento de dados sem 
uma resposta à comunidade...)  

SIA da PROPPE – Coordenação de extensão 

Relação das atividades de extensão com o ensino 
(graduação e pós-graduação) 

SIA da PROPPE – Coordenação de extensão, 
SIAs do curso de Odontologia, Medicina, 
Educação Física e Enfermagem 

Metodologia ENSINO: NDEs avaliam PPC e ENADE  

 
 
 
 

DIMENSÃO 3: Responsabilidade social da IES Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Visão da sociedade em relação à prestação de serviço 
promovida pela Instituição  

CPA 

Comunicação das ações sociais – como está a 
divulgação das ações sociais da IES? 

Departamento de comunicação 

Ações de assistência social aos alunos: bolsas  UniSOCIAL e Psicologia 

Projeto Criar e Tocar SIA da PROPPE e Psicologia 

Diagnóstico de atividades de extensão – continuadas e 
pontuais – reflexos na responsabilidade social 
 

SIA da PROPPE 

Avaliação da capelania, assistência social, apoio 
pedagógico, Uniatender...Unisocial,  

CPA, Gestão Financeira e Psicologia 

Análise da perspectiva da responsabilidade social no 
âmbito dos PPCs e no desenvolvimento das ações 
acadêmicas (filantropia, confessionalidade) 

SIA dos cursos de Administração, 
Pedagogia, Psicologia, CST em Radiologia. 

Responsabilidade ambiental CPA/SEA e SIA da PROPPE - Mestrado 

UniMISSÕES SIA da PROPPE, CST em Logística e 
Manutenção de Aeronaves  
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Metodologia Comunidade universitária avalia serviços prestados 
CPA e SIAs avaliam comunicação 
Levantamento e análise dos dados das bolsas e programas de atendimento aos alunos (quais as 
principais demandas dos acadêmicos? qual o perfil dos acadêmicos atendidos?) 
SIA da PROPPE avaliará as atividades de extensão e reflexos na responsabilidade social da IES 

 

DIMENSÃO 8: Planejamento de avaliação Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Análise das ações e funcionamento das SIAs, 
SEA, NDEs e CPA 

CPA, SIAs dos cursos de Engenharia Mecânica, 
CST em Estética e Cosmética, Direito 

Análise dos dados de retorno dos processos 
avaliativos: quais ações de melhoria decorreram 
das ações de avaliação? 

SIAs dos cursos de Engenharia Civil, Farmácia, 
Arquitetura e Urbanismo, CST Radiologia e 
Logística 

Utilização dos resultados da autoavaliação como 
subsídio para a revisão do PDI 

CPA 

Metodologia Análise dos relatórios parciais e finais – análise documental  

 

DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira Curso(s)/setor(es) responsável (eis) 

Indicadores (o que tem que 
ser avaliado) 

Sustentabilidade financeira dos diferentes cursos – 
como está a planilha de gastos de cada curso? 
Discriminação dos gastos 

SIAs dos cursos de Direito, Medicina, 
Administração, Ciências Contábeis e CST em 
Gestão Financeira 

Custo e Orçamento por curso/ setores Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira 

Como se efetiva o planejamento financeiro?  

Metodologia Análise de dados 
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CRONOGRAMA 2013 

 Maio  junho agosto setembro outubro novembro dezembro 

Seminário de 
avaliação 
institucional 

X       

Encaminhamento 
do projeto de 
autoavaliação 

 X      

Avaliação do PDI  x x x x X  

Ações de 
autoavaliação 

  x X x   

Análise dos dados      X  

Elaboração do 
relatório parcial 

     X  

Encaminhamento 
do relatório para 
CPA 

      X 
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APÊNDICE 

 

  

ESTRUTURA DO RELATÓRIO ANUAL DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSOS E SETORES 

 
Ações Previstas e Realizadas 
Descrever a proposta de autoavaliação para o ano letivo em vigor (objetivo da 
autoavaliação). 
 
Procedimentos de Avaliação 
Identificar os sujeitos que participaram do processo, a amostra e os instrumentos de 
avaliação (metodologia). 
 
Potencialidades 
Descrever, com base nos dados da autoavaliação, os pontos positivos do curso naquela 
dimensão avaliada. 
 
Fragilidades 
Apresentar os aspectos identificados pelos sujeitos da avaliação, como pontos fracos 
daquela dimensão avaliada. 
 
Propostas de Melhorias 
Com base nos dados da autoavaliação, apresentar as sugestões para superação das 
fragilidades e, se for o caso, de aperfeiçoamento das potencialidades. Atenção para se 
restringir à autoavaliação da dimensão avaliada. 
 

 


