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1 INTRODUÇÃO 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação constituída pela Universidade do 

Contestado tem como atribuição acompanhar, coordenar e articular o processo de 

autoavaliação institucional. Sendo assim, elaborou o presente Relatório Parcial de 

Avaliação Institucional – ano base 2016, a fim de atender os requisitos estabelecidos 

na Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. 

Com a conclusão da pesquisa avaliativa realizada nos seis Campi e 

dezessete Polos de Apoio Presencial, faz-se a apresentação de resultados obtidos 

nas avaliações internas, à CONAES/MEC - Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, ao CEE/SC – Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina, à Comunidade interna e externa, aos Dirigentes da Universidade e à 

Sociedade, permitindo uma visão da realidade da Instituição e de seus Cursos de 

Graduação e a análise de questões que otimizem a tomada de decisões pela 

administração. 

O presente documento passa a abordar os resultados das avaliações 

realizadas como forma de medir as ações previstas no PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional, 2015-2019. 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina no ano de 1997 

(Resolução nº 42/97 - D.O.S.C 03.12.1997) reconheceu a Universidade do 

Contestado – UnC, como organização acadêmica multicampi e pluridisciplinar, para 

formação de profissionais de nível superior de ensino, pesquisa e de extensão, 

adquirindo a tipologia acadêmico-institucional de UNIVERSIDADE. 

Vinculada ao Sistema Estadual de Educação a Universidade do Contestado - 

UnC foi recredenciada por meio da Resolução nº 007/2006/CEE/SC, de 07 de março 

de 2006. A Resolução nº 005/2010/CEE/SC, de 09 de março de 2010, autorizou a 

transferência de mantenedora e aditou a renovação do credenciamento da UnC por 

18 meses. Em maio de 2012, a UnC foi submetida a Avaliação Institucional Externa, 

pelo órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, quando 

obteve a nota 3,80 – conceito “Satisfatório”, pelo prazo de 3 anos, nos termos do 

Decreto nº 1.106, de 06.08.2012 (Parecer nº 107/2012/CEE/SC; Resolução nº 
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052/2012/CEE/SC). 

No ano de 2015 a Universidade do Contestado – UnC  foi submetida ao 

processo de renovação de credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação de 

Santa Catarina – CEE/SC e nos termos do Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016  

(Parecer nº 170/2015/CEE/SC; Resolução nº 81/2015/CEE/SC), recredenciada pelo 

prazo de 6 anos, com a nota 4,69 – conceito “Muito Bom”, com destaque para o Eixo 

de Política de Gestão que obteve a nota 5 dos avaliadores do INEP/CEE.  

Para a oferta de cursos na modalidade de educação a distância, no ano de 

2004, a UnC foi credenciada nos termos da Portaria MEC nº 4.421/2010, com 

aditamento de 17 polos pela Portaria MEC nº 965/2010. Passaram a integrar a 

estrutura da Universidade, os polos localizados nos municípios de Balneário 

Camboriú, Blumenau, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, 

Curitibanos, Florianópolis, Iporã do Oeste, Lages, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, 

São Francisco do Sul, São João Batista, e Tijucas. No ano de 2015 o Núcleo de 

Educação a Distância da UnC, com sede em Concórdia, foi avaliado por Comissão 

designada pelo MEC com Nota 3. Em 2016, os Polos de Educação a Distância de 

Curitibanos e Rio Negrinho foram ambos avaliados pelo MEC com Nota 4. 

 A Universidade do Contestado – UnC atua em grandes áreas do 

conhecimento e oferece o Mestrado em Desenvolvimento Regional, 40 opções de 

cursos de graduação e 85 cursos de especialização, nas modalidades presencial e a 

distância.  

A Universidade do Contestado – UnC possui atualmente 9.224 acadêmicos, 

regularmente matriculados, nos cursos de graduação e pós-graduação, stricto e lato 

sensu, modalidades presencial e de educação a distância, atendidos por um corpo 

docente superior a ⅓ (um terço) de professores mestres e doutores em tempo 

integral.  

 A estrutura está organizada em 6 campi e 17 polos de apoio presencial, 7 

bibliotecas com um acervo de mais 200 mil livros e periódicos; 250 salas de aula, 2 

clínicas de Fisioterapia, 3 clínicas de Psicologia, 1 clínica de Optometria, 6 Núcleos 

de Prática Jurídica, 2 Hospitais Veterinários e 110 unidades de laboratórios, 1 

Núcleo de Educação a Distância (NEAD), 17 polos de EAD, ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), 1 Núcleo de Inovação Tecnológica, 2 Incubadoras (Mafratec e 

Itec), 2 estações de rádio UnC FM. Na Educação Básica o atendimento é realizado 

pelos Colégios Mafrense (Mafra) e Realização (Canoinhas). 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO 

 

Denominação                                 Universidade do Contestado  

Sigla                                                UnC 

Código                                            441  

Sede                                                Município de Mafra  

Atuação                                          Estado de Santa Catarina 

Mantenedora                                  Fundação Universidade do Contestado  

                                                         - FUnC 

URL                                                 www.unc.br 

 

1.3 NATUREZA INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DA IES 

 

Organização Acadêmica               UNIVERSIDADE  

Sistema de Ensino                         ESTADUAL. 

Categoria administrativa               PÚBLICA, de caráter privado, 

                                                        sem fins lucrativos 

 

1.4 ATOS REGULATÓRIOS 

 

Credenciamento  UnC           Resolução nº 042/1997/ CEE/SC     

                                                (D.O.S.C.  nº 15.816, p. 6, de 03/12/97)             

 

Recredenciamento  UnC       Resolução nº 007/2006/CEE/SC  

Resolução nº 023/2010/CEE/SC 

Resolução nº 005/2010/CEE/SC 

Resolução nº 052/2012/CEE/SC 

Decreto nº 1106/2012, de 06.08.2012 

(D.O.S.C. nº 19.390, de 07.08.2012 p.6) 

Resolução n°. 081/2015/CEE/SC 

Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016 

(D.O.S.C. nº 20.240, de 17.02.2016 p.4)   
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Credenciamento - EaD        Portaria MEC nº 4.421/2004 

                                               Portaria MEC nº 965/2010 

                                                                                                                                       

Regimento UnC                   Resolução UnC/CONSUN  nº 037, de 24.09.2013 

 

1.5 ÓRGÃOS DELIBERATIVOS (Regimento Art. 5º, I) 

 

Conselho Universitário – CONSUN  

Órgão de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional e disciplinar da UnC. 

 

Colegiado de Curso de Graduação 

Órgão de caráter deliberativo e técnico-consultivo, no âmbito do curso, em 

matéria acadêmica, respeitadas as políticas institucionais da UnC. 

 

Colegiado de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Órgão de caráter deliberativo e técnico-consultivo, no âmbito do curso, em 

matéria acadêmica, respeitadas as políticas institucionais da UnC. 

 

1.6 ÓRGÃO CONSULTIVO (Regimento Art. 5º, II) 

 

Câmara de planejamento 

Órgão de natureza propositiva e consultiva da UnC, em assuntos de 

planejamento e administração (Núcleo de Estudos da Reitoria). 

 

1.7 ÓRGÃOS EXECUTIVOS (Regimento Art. 5º, III) 

 

a) Reitoria; 

b) Pró-Reitoria de Administração e Planejamento;  

c) Pró-Reitoria de Ensino;  

d) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

e) Diretoria de Administração;  

f) Diretoria de Graduação;  

g) Diretoria de Educação a Distância;  

h) Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu;  
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i) Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu;  

j) Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários;  

k) Diretoria de Campus;  

l) Coordenadorias de área: Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e   

Educação a Distância 

m)  Coordenadorias de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

A composição da CPA segue o estabelecido na Resolução UnC-CONSUN nº 

036/2014 que constitui a Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA da 

Universidade do Contestado, nos termos da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e 

da Resolução 100/2011/CEE/SC, de 22 de novembro de 2011. A composição está 

descrita nos seguintes termos: 

Resolução UnC-CONSUN nº 036/2014 

 

[...] 
Art. 3º A CPA será constituída por ato da Reitoria, assegurando-se a 
participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da 
sociedade civil organizada, sem privilégio para a maioria absoluta de um 
dos segmentos.  
Art. 4º A CPA será integrada por quatro segmentos: docentes, discentes, 
técnicos administrativos e sociedade civil organizada, assim distribuídos:  
a) 02 (dois) representantes dos docentes (modalidade presencial e a 
distância);  
b) 02 (dois) representantes técnicos administrativos;  
c) 02 (dois) representantes discentes (modalidade presencial e a distância);  
d) 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada.  
§1º Cada segmento (docente, discente, técnico-administrativo e sociedade 
civil organizada) terá um suplente para substituir um membro titular em suas 
faltas ou impedimentos.  
§ 2º Os membros da CPA terão mandato de três anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez consecutivamente. 

 

A composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA – UnC possui 

atualmente os seguintes representantes, conforme Portaria UnC nº 135, de 08 de 

agosto de 2016: 

 

Segmento Docente 

- Gildo Carlos Nogueira Cardoso (modalidade presencial) – Coordenador 

- Cleonice Witt (modalidade a distância) 

- Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt (Suplente) 

 

Segmento Técnico Administrativo 

- Franciele Huzioka 

- Tania Ketlin Valber Franceschi 

- Josiane Carine Spuldaro (Suplente) 
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Segmento Discente 

- Valéria Aparecida Peters (modalidade presencial) 

- Paulo Bays (modalidade a distância) 

- Victor Hugo Ferraz dos Santos (Suplente) 

 

Segmento da Comunidade Externa 

- Ariana Chagas Knol 

- Marilice Lorensi 

- Solange de Carli Lodea (Suplente) 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Com o objetivo de avaliar a Instituição e consequentemente melhorar a 

qualidade da educação superior, o planejamento estratégico de autoavaliação 

institucional desencadeado para o ano de 2016-1, teve como meta atingir os 

objetivos estabelecidos no projeto de autoavaliação contido no PDI (p. 24), 

considerando relatórios de comissões de reconhecimento de cursos do CEE/SC, 

relatórios do ENADE, o disposto no PDI/PPI e indicativos da autoavaliação 

institucional do ano de 2015. 

O Planejamento Estratégico foi constituído com base na missão e visão da 

Instituição. As ações estratégicas desencadeadas estão descritas no item 2.1.1 

Etapas e Cronograma de Execução Avaliação Institucional 2016. 

 

2.1.1 Etapas e Cronograma de Execução da Avaliação Institucional 2016 

 

ETAPA 2016 JAN FEV MAR ABR 
MAI
O 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Tabulação dos 
dados possibilitando 
a visualização das 
inter-relações entre 

os dados para 
facilitar a sua 

compreensão e 
interpretação 
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Interpretação e 
Análise quantitativa 

e qualidade dos 
resultados 

            

Elaboração do 
relatório parcial 

            

Socialização dos 
resultados para a 

CPA 

            

Elaboração do 
relatório final 

2015/parcial período 
avaliativo 

            

Socialização dos 
resultados para os 
demais segmentos 

            

Ações sugeridas 
para mudanças e 
apresentadas à 

Reitoria 

            

Reanálise dos dados 
apresentados no 
relatório CPA de 
2015: Traçar e 
sugerir ações 

administrativas e 
pedagógicas a partir 

das sugestões da 
CPA 2015 

            

Sensibilização/mobili
zação para 

autoavaliação 2016; 
seu funcionamento e 

as suas ações a 
comunidade 
acadêmica 

            

Validação crítica do 
questionário de 

coleta pelos 
integrantes da CPA 

            

Aplicação do 
questionário 

avaliando 2016 
(coleta de dados 
interna e externa) 

            

Tabulação dos 
dados possibilitando 
a visualização das 
inter-relações entre 

os dados para 
facilitar a sua 

compreensão e 
interpretação 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a obtenção do propósito da CPA foram utilizadas as seguintes 

etapas/técnicas de pesquisa:  

a) Documentação direta: pesquisa de campo – análises realizadas por meio 

de questionário para os discentes com questões fechadas (notas em uma 

escala de 1 a 5) e abertas (texto de sugestões e comentários a ser escrito 

pelos respondentes), por meio da coleta de dados em formulários 

eletrônicos via internet, com adesão voluntária nos seis campi da UnC e 

nos dezessete polos de apoio presencial – EAD. 

b) Documentação indireta: Metas estabelecidas no PDI e ações propostas 

pela CPA 2015. 

 

A pesquisa contemplou discentes dos cursos de graduação, na modalidade  

educação presencial. Os questionários foram disponibilizados online para 7.155 

alunos dos cursos de graduação, no período de junho a setembro de 2016. 

Responderam de forma voluntária 2.685 acadêmicos, ou seja, 37,6% (trinta e sete 

vírgula seis por cento). 

Na modalidade a distância, o instrumento de avaliação foi parcial, 

disponibilizado a 274 alunos de graduação matriculados, tendo participado, 

voluntariamente, 152 acadêmicos representando, 55,5 % (cinquenta e cinco vírgula 

cinco por cento) dos matriculados no semestre 2016/2. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Os processos avaliativos realizados pela CPA – Comissão Própria de 

Avaliação na UnC, estão organizados em cinco Eixos, contemplando as dez 

dimensões do SINAES: 

− Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 

08 (Planejamento e Avaliação Institucional). 

− Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 01 

(Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) e 03 (Responsabilidade 

Social da Instituição). 

− Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 02 (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), 04 (Comunicação com a Sociedade) e 09 

(Políticas de Atendimento aos Docentes). 

− Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 05 (Políticas de 

Pessoal), 06 (Organização e Gestão da Instituição)-- e 10 (Sustentabilidade 

Financeira). 

− Eixo 5 – Infraestrutura Física: compreende a dimensão 07 (Infraestrutura 

Física). 

 

O processo avaliativo estabelece para cada item avaliado notas de 1 a 5 

quando, 1 = Ruim; 2 = Regular; 3 = Satisfatório; 4 = Muito Bom; 5 = Excelente. 

 

Para o ano de 2016 a avaliação parcial, de adesão voluntária, contemplou o 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, através das seguintes etapas: Parte I – Avaliação do 

curso; Parte II – Avaliação do Docente; Parte III - Autoavaliação do Aluno; Parte IV – 

Comentários e sugestões. 

A campanha institucional (Anexo 1) de sensibilização para a Autoavaliação 

Institucional foi desenvolvida com material informativo sobre a CPA, disponibilizado 

em murais dos seis Campi; banner no site; cartazes para divulgação da avaliação; e-

mail marketing para alunos e professores; divulgação nas mídias sociais oficiais da 

Universidade, reunião com os coordenadores de curso para sensibilização e 

divulgação nas turmas, bem como disponibilização dos laboratórios de informática 

para realização da avaliação. 

Os instrumentos (Anexos 2 e 3) foram disponibilizados via on-line, no site da 
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UnC -  Portal do Aluno. A forma de aplicação dos questionários foi compreendida 

como um avanço do processo de avaliação institucional possibilitando ao aluno, 

autonomia quanto ao horário e local para participar da pesquisa, sem interrupções 

aos trabalhos em sala de aula.  

A avaliação, da modalidade presencial e a distância, foi aplicada no período 

de junho/2016 a Setembro/2016, com a participação de 2.685 discentes (37,6%). Na 

modalidade a distância participaram 152 alunos (55,5%) com o objetivo de 

apresentar informações relevantes que possam auxiliar a Gestão Universitária, NDE 

e Coordenações de Cursos. 

A análise dos resultados está registrada em 3 etapas: a) análise dos 

resultados apresentados pelos discentes da modalidade presencial; b) análise dos 

resultados apresentados pelos discentes da modalidade a distância; c)  análise das 

recomendações da CPA 2015. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES – MODALIDADE PRESENCIAL 

 

4.1.1 Adesão Voluntária ao Programa de Avaliação Institucional 

 

O índice de adesão ao processo de Autoavaliação Institucional da UnC, 

segmento discentes – modalidade presencial, no geral foi de 37,5%, com a 

participação de 50,9% no Campus Canoinhas, 27,0% no Campus Concórdia, 21,8% 

no Campus Curitibanos, 39,3% no Campus Mafra, 45,5% no Campus Porto União e 

48,1% no Campus Rio Negrinho, conforme Gráfico 1. 

Quanto ao segmento docente - modalidade presencial, o índice de adesão ao 

processo de autoavaliação institucional, foi de 52,2%, com a participação de 50,0% 

do Campus de Canoinhas, 54,4% Campus de Concórdia, 42,4% Campus de 

Curitibanos, 47,3% Campus de Mafra, 49,2% Campus de Porto União, 69,6% 

Campus de Rio Negrinho, registrando maior participação de docentes. 
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Gráfico 1: Percentual de Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Campus – Modalidade 
Presencial – Graduação 1º semestre/2016. 

 
Fonte: CPA/,UnC, 2016. 

 

Esse índice representa um aumento de 59,5% com relação à última avaliação 

(2015/2), ressaltando o Campus Canoinhas e Porto União que tiveram um aumento 

significativo, passando de 25,1% para 50,9% (aumento de 102,78%) e de 12,5% 

para 45,5% (aumento de 264%) de um semestre para outro, respectivamente 

(Quadro 1 e 2). 

 

Quadro 1 – Quadro Comparativo Participação de Alunos por período - 2015/2016 

CAMPUS 2015 2016 

Canoinhas 25,1% 50,9% 

Concórdia 16,2% 27,0% 

Curitibanos 17,7% 21,8% 

Mafra 31,9% 39,3% 

Porto União 12,5% 45,5% 

Rio Negrinho 36,8% 48,1% 

UnC – total 23,5% 37,5% 

Fonte:  CPA,/UnC, 2016 
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Cabe registrar, que cada professor possui acesso a sua própria avaliação, 

bem como as coordenações de curso e diretores de Campus têm acesso aos dados 

das avaliações dos docentes. 

 

4.1.2 Indicadores Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

Depreende-se do gráfico 2 que os indicadores de Publicação de Projetos 

pelos Professores (3,04) foi avaliado de forma satisfatória. Quanto à Coordenação 

de Cursos avaliada pelos Alunos (4,00) e avaliada pelos Professores (4,49), os 

indicadores demonstram o patamar de “Muito Bom”. Os indicadores de Desempenho 

do Professor avaliados pelos Alunos (4,23) e pelos Professores (4,70), bem como a 

Autoavaliação do Aluno (4,17), também atingiram o conceito de “Muito Bom”.  

 

Gráfico 2: Indicadores da IES no Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 

 
Fonte: CPA/UnC, 2016 

 

4.1.3 Quanto à Coordenação do Curso (Avaliação do Professor) 

 

O gráfico 3 evidencia que as Coordenações de Curso  foram consideradas 

com conceito “Muito Bom” nos seis campi.  
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Gráfico 3: Coordenação do Curso  

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

As informações institucionais, quanto aos cursos, no que se refere  ao 

esclarecimento acerca do perfil profissional, atividades complementares, estágios e 

demais questões relacionadas ao curso e ao Projeto Pedagógico (gráfico 4); aos 

resultados das avaliações internas e externas - ENADE, CPA, etc (gráfico 5) , à 

agilidade na circulação das informações (gráfico 6); à mediação do Coordenador nas 

situações de conflito entre Professores e/ou Acadêmicos (gráfico 7); à facilidade na 

comunicação entre Coordenação e Professores (gráfico 8); ao diálogo presencial 

com os Alunos (gráfico 9); à sua Proatividade na resolução de problemas (gráfico 

10); ao Feedback aos Alunos (gráfico 11); ao incentivo às diferentes formas de 

Formação Continuada (gráfico 12) e à periodicidade das reuniões de Colegiado e 

Núcleo Docente Estruturante – NDE (gráfico 13), evidenciam o conceito “Muito Bom” 

em todos os itens da avaliação. 

 

Gráfico 4: Qualidade das Informações Institucionais referente ao Curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016. 
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Gráfico 5: Informações quanto a resultados (ENADE, CPA) 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 6: Qualidade de informações do curso 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 7: Gerenciamento de conflito pela Coordenação 

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 8: Acessibilidade comunicativa 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 9: Diálogo presencial 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 10: Proatividade na resolução de problemas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 11: Feedback aos alunos 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 12: Incentivo as diferentes formas de formação continuada 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 13: Reuniões NDEs e Colegiados de Curso 

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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4.1.4 Quanto à Coordenação do Curso (Avaliação do Aluno) 

 

A avaliação das Coordenações de Curso, realizadas pelos alunos, obteve a 

média geral da UnC 4,00, conforme demonstrado no gráfico 14. O Campus de 

Canoinhas obteve nota 4,11, Concórdia 4,06 e Curitibanos 4,11 apresentando o 

conceito “Muito Bom”; nos Campi de Mafra 3,94, Porto União 3,70 e Rio Negrinho 

3,98 o conceito obtido foi “Bom”. 

 

Gráfico 14: Coordenação do Curso (Aluno) 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 15: Qualidade das Informações Institucionais referente ao Curso  

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Quanto à qualidade das informações institucionais referentes aos Cursos, os 

quesitos avaliados pelos alunos estão demonstrados nos gráficos 15, 16, 17, 18 e 

19. No que se refere ao esclarecimento acerca do perfil profissional, atividades 

complementares, estágios e demais questões relacionadas ao curso e ao Projeto 

Pedagógico (gráfico 15), obteve-se conceito “Muito Bom” nos Campi de Canoinhas 
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(4,12) e Concórdia (4,07) e “Bom” nos Campi de Curitibanos (3,97), Mafra (3,91), 

Porto União (3,65) e Rio Negrinho (3,90). 

 

Gráfico 16: Informações quanto a resultados (ENADE, CPA) 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Quanto ao repasse dos resultados das avaliações internas e externas - 

ENADE, CPA, etc (gráfico 16) e à agilidade na circulação das informações do Curso 

(gráfico 17),  o conceito obtido foi “Bom” nos  seis Campi. 

 

Gráfico 17: Qualidade de informações do curso 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Estas informações também consideram a mediação do Coordenador nas 

situações de conflito entre Professores e/ou Acadêmicos (gráfico 18), onde o 

conceito obtido foi “Muito Bom” nos Campi de Canoinhas (4,06), Concórdia (4,04) e 

Curitibanos (4,03) e “Bom” nos Campi de Mafra (3,96), Porto União (3,73) e Rio 

Negrinho (3,83). 
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Gráfico 18: Gerenciamento de conflito pela Coordenação 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Quanto à facilidade na comunicação entre Coordenação e Alunos (gráfico 19), 

o conceito obtido foi “Muito Bom” nos seis Campi. 

 

Gráfico 19: Acessibilidade comunicativa 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 20: Diálogo presencial 

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Considerando a importância da presença da Coordenação do Curso no que 

se refere à orientações e atendimentos aos acadêmicos, pode-se identificar, pelas 

avaliações feitas pelos estudantes, que este item ainda requer maior efetivação de 

ações.  

 

Gráfico 21: Proatividade na resolução de problemas 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Nesse aspecto, analisando os resultados obtidos através das avaliações dos 

estudantes, é possível verificar que no geral há satisfação dos estudantes nas ações 

da coordenação do curso.  

 

Gráfico 22: Feedback aos alunos 

 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Ao analisar os dados obtidos nesta questão, é possível perceber que os 

alunos estão satisfeitos com o atendimento a suas reclamações. Esse resultado 

pode expressar que as respostas são dadas e as sugestões atendidas.  
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4.1.5 Desempenho do Professor por Campus (Autoavaliação Professor) 

 

No que se refere ao desempenho dos professores da Universidade do 

Contestado, de acordo com os dados obtidos na autoavaliação,  

 

Gráfico 23: Percepção sobre o desempenho do Professor 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 24: Divulgação do Plano de Ensino 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016. 

 

Gráfico 25: Conteúdo  

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 26: Domínio do conteúdo  

 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 27: Estímulo a atividade de extensão 

 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 28: Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 29: Metodologia Docente 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A metodologia docente é um fator importante para que os objetivos 

educacionais se cumpram, pois é por meio do trabalho docente em sala de aula que 

se consolida o processo de formação. Nesse aspecto, a avaliação é bastante 

positiva, sendo que todos índices já estejam superiores a nota 4 (Muito Bom). Assim, 

cabe a UnC dar continuidade as ações já consolidadas para que a excelência se 

confirme no trabalho em sala de aula.  

 

Gráfico 30: Diferentes linguagens na relação teoria e prática 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A relação teoria e prática é um elemento fundamental para a apropriação de 

conhecimentos, especialmente considerando que ao término de sua formação o 

profissional deverá atuar no campo profissional com habilidades e competências 

específicas.  
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Gráfico 31: Pontualidade 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

O item pontualidade é relevante considerando os objetivos de aprendizagem 

e a formação do profissional que nesse período recebe conhecimentos para sua vida 

profissional e estes conhecimentos estão além dos saberes específicos da profissão. 

Eles se constroem pelo conjunto de habilidades desenvolvidas pelo estudante e uma 

dessas, de saber que deve primar pelo cumprimento de suas atribuições. 

 

Gráfico 32: Avaliação de Aprendizagem 

Fonte: CPA, UnC, 2016. 

 

Gráfico 33: Divulgação dos resultados avaliativos 

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 34: Discussão dos resultados avaliativos. 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

4.1.6 Desempenho do Professor por Campus (Avaliação do Aluno) 

  

Os Gráficos 36 a 48 apresentam os resultados da avaliação do aluno sobre o 

desempenho docente. 

 

Gráfico 35: Percepção sobre o Desempenho do Professor (Aluno) 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 36: Divulgação do Plano de Ensino 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 37: Conteúdo  

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 38: Domínio do conteúdo  

Fonte: CPA, UnC, 2016 
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Gráfico 39: Motivação em sala de aula 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Levando-se em conta o índice máximo de avaliação, pode-se afirmar que os 

alunos entendem que os professores da instituição possuem estratégias de 

desenvolvimento didático comprometidas com o real aprendizado em sala de aula.  

 

Gráfico 40: Estímulo às atividades de extensão 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Com relação ao estímulo dos alunos na participação nas atividades de 

extensão, observa-se índices satisfatórios, próximos ao conceito 4, exige-se maior 

atenção aos Campi de Rio Negrinho, Concórdia, Canoinhas e Mafra. 
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Gráfico 41: Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A disponibilidade do professor para a solução de dificuldades acadêmicas 

pode ser observada no gráfico 42, com conceito acima da nota 4. 

 

Gráfico 42: Metodologia Docente 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Resultado semelhante ao gráfico anterior, com especial atenção a ser dada 

ao Campus de Rio Negrinho, que não atingiu o índice de nível 4 considerado como 

sendo “bom”, ficando ainda no limite da classificação como sendo na “média”. 
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Gráfico 43: Diferentes linguagens na relação teoria e prática 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A relação teoria e prática aparece de forma positiva nestes dados. Acredita-

se, através destas respostas que os professores da instituição estão articulados às 

demandas do mundo do trabalho, uma vez que conseguem trazer para a sala de 

aula situações problema e postura metodológica que configuram esta preocupação. 

 

Gráfico 44: Pontualidade 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A questão da pontualidade aparece como sendo até agora o melhor índice de 

avaliação dos professores. Com especial atenção para os Campi de Curitibanos e 

Rio Negrinho onde o índice fica acima de 4,5 muito próximo do índice máximo que 

caracteriza a excelência. 
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Gráfico 45: Avaliação de Aprendizagem 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

No que se refere a avaliação da aprendizagem, a avaliação demonstra que os 

estudantes se mostraram bastante satisfeitos com o trabalho realizado pelos 

professores. Com esse resultado é possível identificar que os professores vêm 

desenvolvendo habilidades necessárias para a prática docente. Este resultado 

configura respeito dos alunos aos métodos de avaliação utilizados.  

 

Gráfico 46: Divulgação dos resultados avaliativos 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Índice preocupante, pois como política institucional, precisamos ter clareza de 

que são os resultados avaliativos que impelem a Universidade a melhorar sua 

qualidade de atendimento. Este diálogo não pode ser configurado como sendo “na 

média” dentro da instituição. Divulgá-los aos alunos deverá ser um compromisso 

institucional no sentido de articulação de diálogo para a busca da excelência.  
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Gráfico 47: Discussão dos resultados avaliativos. 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

O índice obtido neste item demonstra comprometimento dos professores com 

o processo avaliativo, sendo que em todos os Campi as notas foram superiores a 4. 

 

4.1.7 Autoavaliação do Aluno por Campus 

 

Gráfico 48: Autoavaliação do Aluno 

Fonte: CPA, UnC,2016 
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Gráfico 49: Participação do aluno 

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Com relação a participação do aluno nas atividades relativas ao seu 

aprendizado, o corpo discente da UnC se declara comprometido com seu campo de 

atuação. A média de autoavaliação em todos os campi fica muito perto do índice de 

excelência.  

 

Gráfico 50: Estudos extraclasse 

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Gráfico 51: Aprofundamento de Estudos 

Fonte: CPA, UnC,2016 
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Os gráficos 50 e 51 configuram uma dificuldade dos alunos em complementar 

seus estudos com atividades extraclasse. Acredita-se que o mundo do trabalho pode 

ser uma variável a ser considerada nesta análise. Como uma Universidade na busca 

da excelência não podemos considerar apenas as atividades em sala de aula como 

meio formativo. Como sugestão para melhorar este índice na próxima avaliação 

sugere-se ações com modelagem de sala de aula híbrida onde trabalhasse com 

atividades a distância com suporte de plataformas de EaD e ainda estruturas 

metodológicas como suporte pedagógico como a “sala de aula invertida” por 

exemplo.  

 

Gráfico 52: Aplicação dos conhecimentos em situações cotidianas 

 
Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Os dados deste gráfico completam a conclusão do gráfico 43, em que a 

postura do professor em trazer para a sala de aula situações do mundo do trabalho 

são expostas no momento que o aluno declara que consegue resolver situações 

problema no seu dia a dia. 
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Gráfico 53: Pontualidade  

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Gráfico 54: Assiduidade  

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Os índices altos de pontualidade e assiduidade, observados nos Gráficos 53 e 

54, configuram comprometimento por parte do corpo discente com seu processo de 

formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

4.1.8 Publicações e Projetos 

 

Gráfico 55: Publicações e Projetos 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Gráfico 56: Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa com alunos 

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

Os gráficos 55 e 56 caracterizam dados que devem alertar a instituição. 

Levando-se em conta o tripé ensino-pesquisa-extensão, pode-se perceber, pelas 

respostas, que não existe um comprometimento efetivo com a produção científica e 

com a divulgação dos trabalhos feitos através de publicações. Os dados expostos 

nos gráficos anteriores mostram o conceito “Bom” e “Muito Bom” o papel do corpo 

docente para o ensino, no entanto não pode-se declarar o mesmo quanto à pesquisa 

e extensão. Ficando evidente principalmente nos Campi de Concórdia e Rio 

Negrinho em que índice não atinge a pontuação “3”.   
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Gráfico 57: Desenvolvimento de Projetos de Extensão com alunos 

Fonte: CPA, UnC,2016 
 
Gráfico 58: Participação em Eventos Científicos 

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

A preocupação que os dados dos gráficos 57 e 58  possibilitam  concluir que 

o corpo docente pode ser considerado “Bom” pelos alunos, mas o mesmo índice não 

atinge-se com relação à extensão e a participação de eventos. Os campi de Mafra, 

Concórdia e Rio Negrinho não atingem o índice “3” com relação a participação de 

projetos de extensão pelo corpo docente. Com relação a eventos científicos o índice 

melhora um pouco, mas ficando ainda classificado como “na média”, o que 

caracteriza uma preocupação eminente, necessitando de ações de incentivo de 

promoção de projetos de extensão e participação em eventos científicos. 
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Gráfico 59: Publicação de Artigos Científicos 

Fonte: CPA, UnC,2016 

 

A publicação de artigos torna-se fator preocupante, pois este item não atinge 

o índice 3 entre os campi.  

 

Gráfico 60: Apresentação de Trabalhos Científicos em Eventos 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

A participação em eventos “Qualis” também deve ser incentivada na reversão 

deste índice que também é preocupante levando-se em conta o padrão de 

excelência que a instituição busca.  

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES – MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

4.2.1 Adesão Voluntária ao Processo de Avaliação por Polo e Cursos 

 

O resultado do gráfico abaixo mostra que a participação voluntária dos alunos 
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matriculados no EAD foi proporcional ao número de alunos em cada polo. Destaca-

se neste resultado os polos de Curitibanos, com 28,21% de participação, Porto 

União com 13,46%, Canoinhas e Rio Negrinho com 11,54%  e Mafra com 10,26% de 

participação, conforme Gráfico 61.  

 

Gráfico 61: Indicação do Polo de Apoio Presencial  

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

A identificação do curso em que o participante da avaliação pertence mostrou 

que 49,36% são do curso de Pedagogia, 17,95% do curso de Administração, 

14,10%  do curso de Ciências Contábeis, 10,25% do curso de Jornalismo, 7,69% do 

curso de Letras, Língua Portuguesa e respectivas Literaturas. 

 

Gráfico 62: Curso de Graduação Matriculado 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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O período de realização da avaliação coincide com a oferta do módulo 2 dos 

cursos oferecidos. Assim sendo, 53,85% dos participantes estão cursando o módulo 

2 e a 2ª. Fase do curso de graduação e 44,87% estão cursando o módulo 1.  

 

Gráfico 63: Módulo/Fases em curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Dos participantes da avaliação, 78,20% são do sexo feminino e 21,8% são do 

sexo masculino.  

Quando perguntados se realizam as atividades acadêmicas previstas no 

prazo estabelecido, 39,10% dos entrevistados responderam que o prazo definido 

para as atividades é excelente. 32,69% dos participantes responderam que o prazo 

é considerado muito bom, 16,67% consideram o prazo satisfatório, 7,05% 

responderam ser este prazo regular. 
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Autoavaliação do Aluno 

Gráfico 65: Realização das atividades acadêmicas previstas no prazo estabelecido 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Com referência a utilização dos resultados das avaliações para 

aperfeiçoamento acadêmico tem-se como resultado que 37,18% dos participantes 

utilizam o resultado das avaliações para aperfeiçoar seu desempenho acadêmico. Já 

30,77% consideram que o resultado das avaliações é a uma referência importante 

para o aperfeiçoamento do seu desempenho. 23,08% consideram como satisfatório 

o resultado das avaliações para o a melhoria do seu desempenho e 5,77% 

consideram regular esta utilização. Ressalta-se neste resultado que um dos fatores 

de maior incidência nos comentários dos participantes da avaliação é o prazo de 

retorno e publicação dos resultados das avaliações, sendo necessário dar atenção a 

este processo, permitindo ao aluno melhorar seu desempenho com os resultados 

publicados periodicamente. 

 
Gráfico 66: Utilização dos resultados das avaliações para aperfeiçoamento do desempenho 
acadêmico. 

 
Fonte: CPA UnC, 2017 
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Referente ao uso de textos, e materiais diversos para aprofundamento dos 

estudos, 28,85% responderam que se utilizam de materiais complementares 

sugeridos, 24,36% consideram que esta indicação é satisfatória para o 

aprofundamento dos estudos, 22,44% responderam a indicação é fundamental para 

os seus estudos, 19,23% consideram que é regular a indicação para o 

aprofundamento dos estudos. 

 

Gráfico 67: Procura pelo aprofundamento dos estudos consultando, frequentemente, os textos, 
bibliografias, materiais diversificados e/ou sites complementares sugeridos. 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Na opinião dos participantes da avaliação, a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na disciplina em situações do seu dia a dia é fundamental para o 

aprimoramento de suas habilidades e competências. Para 40,38% dos participantes, 

os conhecimentos adquiridos são excelentes para serem aplicados no seu dia-a-dia. 

32,05% consideram que os conhecimentos adquiridos possuem uma aplicabilidade 

muito boa no seu cotidiano. Para 18,59% esta aplicação é satisfatória. 7,69% 

consideram a aplicação dos conhecimentos como regular, e 0,64% consideram ruim 

e não aplicável em situações do seu dia-a-dia. 
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Gráfico 68: Percepção da aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina em situações do dia-a-dia 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

O bom desempenho do aluno está relacionada a sua interação com os 

professores tutores do EAD, modelo UnC, através das ferramentas de comunicação. 

O gráfico 70 tem como resultado que 27,56% dos participantes da avaliação 

responderam que esta interação é regular, 23,72% consideram este processo 

satisfatório, 17,31% consideram excelente a interação, 15,38% consideram muito 

boa a interação com os professores tutores, 10,26 % consideram ruim a interação. 

Este resultado remete a uma preocupação do EAD UnC, procurando encontrar 

alternativas de estreitamento dos professores tutores com os alunos através das 

ferramentas de comunicação disponibilizadas.   

 

Gráfico 69: Interagir com os professores tutores por meio das ferramentas de comunicação 
disponibilizadas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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4.2.2 Avaliação da Coordenação do Polo 

 

A avaliação da Coordenação do Polo, por parte dos alunos, é importante 

instrumento que procura identificar alternativas de melhoria dos serviços prestados 

pela UnC, tendo o coordenador papel preponderante no sucesso deste processo. 

Para 27,56% dos participantes da avaliação, os esclarecimentos acerca do perfil 

profissional, das atividades complementares, estágios e outras questões presentes 

no PPC do curso foi considerada excelente. 25,64% consideram muito bons os 

esclarecimentos obtidos, 21,15% consideraram satisfatórias as informações obtidas, 

14,74% responderam ser regular este processo. 8,97% responderam ser ruim e 

1,92% responderam que este processo não se aplica na sua percepção. 

 

Gráfico 70: Esclarecimentos sobre o perfil profissional, atividades complementares, estágios e outras 
questões do curso e do PPC 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Um dos fatores importantes da Educação a Distância é a agilidade e 

atualização das informações repassadas aos alunos. Neste quesito, 32,05% dos 

participantes consideraram que é muito boa a agilidade e atualização das 

informações repassadas pela coordenação do polo. Para 25,64% este processo é 

excelente. 22,44% destacaram que é satisfatória a agilidade das informações 

repassadas. 13,46% consideraram regular as informações recebidas e 6,41% 

consideraram ruim o repasse e atualização das informações. 
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Gráfico 71: Agilidade/atualização nas informações referentes ao curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

A comunicação do aluno com a coordenação dos Polos é o elo entre a 

instituição e o aluno. Este processo deve ser otimizado, facilitando a solução de 

problemas que o aluno possa enfrentar durante o curso. O resultado desta questão 

na avaliação dos alunos representou que 58,33% consideram ser excelente a 

comunicação com a coordenação do polo. 17,95% consideram ser muito boa a 

comunicação, 13,46% responderam que está satisfatória a comunicação da 

coordenação do polo, 7,05% consideraram ser regular e 3,21% consideram ruim a 

comunicação da coordenação do polo de apoio presencial. 

 

Gráfico 72: Facilidade em se comunicar com a Coordenação do seu Polo de apoio presencial 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Referente a resolução de problemas acadêmicos pela Coordenação do Polo, 

56,41% dos participantes da avaliação consideram excelente a forma como os 

problemas acadêmicos são solucionados. 21,15% disseram ser muito boa a forma 

como se resolvem os problemas acadêmicos por parte da coordenação do polo. 
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10,90% relataram ser satisfatório este processo, 8,97% disseram que é regular e 

1,92% afirmaram ser ruim a forma que a coordenação do polo procura resolver os 

seus problemas acadêmicos. 

 

Gráfico 73: Resolução de problemas acadêmicos pela coordenação do polo 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Com referência ao retorno das coordenações dos polos no que diz respeito às 

reclamações e sugestões dos alunos, 50,64% responderam que este processo e 

excelente, 19,87% disseram ser muito bom o retorno, 17,31% que o processo de 

retorno é satisfatório e 7,05% e 3,21% responderem que este processo é regular e 

ruim respectivamente. 

 

Gráfico 74: Retorno da Coordenação do Polo às sugestões e Reclamações 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

O gráfico 75 representa o resultado da questão das informações sobre os 

horários de atendimento da tutoria presencial e tutoria online. Para 47,44% este 

processo é excelente. 23,08% disseram que é muito bom as informações sobre os 



56 
 

 

horários de atendimento das tutorias. 12,18% consideraram ser satisfatório, 10,90% 

responderam que é regular as informações sobre os horários de atendimento e 

5,13% afirmam que é ruim as informações sobre os horários de atendimento das 

tutorias presencial e online. 

 

Gráfico 75: Informações sobre os horários de atendimento da tutoria presencial e tutoria online. 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Como resultado da questão relacionada ao atendimento das necessidades 

relacionadas com dúvidas acadêmico/administrativa no polo de apoio presencial, 

39,74% consideram excelente o atendimento das suas necessidades, 25% relataram 

ser muito bom o atendimento no polo de apoio presencial, com relação às dúvidas 

acadêmico/administrativa, 15,38% disseram ser satisfatório, 10,26% e 3,85%, 

respectivamente, disseram ser regular e ruim o atendimento. 

 

Gráfico 76: Atendimento das necessidades relacionadas com dúvidas acadêmico / administrativa no 
polo de apoio presencial 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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4.2.3 Avaliação da Comunicação Institucional e Material Didático 

 

O gráfico 77 reflete o resultado da comunicação interna da instituição e as 

informações disponibilizadas no site e no link do EaD. 32,05% consideraram ser 

excelente a atualização e relevância da comunicação iterna disponibilizada. Para 

28,21% este processo é muito bom. 26,28  relatam que é satisfatório a comunicação 

interna e as informações disponibilizadas no site e no link do EaD. 8,33% 

responderam ser ruim e 4,49% responderam ser ruim atualização e relevância da 

comunicação interna. O resultado desta questão apresenta um equilíbrio entre o 

nível de excelência, muito bom e satisfatório no que se refere ao item comunicação 

interna. 

 

Gráfico 77: Comunicação interna da Instituição quanto as informações disponibilizadas no site da 
UnC e no link da EaD 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

O conhecimento e utilização das mídias sociais, para alunos do EaD 

representa uma das formas de contato com a coordenação do polo como também 

com os professores tutores. Neste quesito, 26,92% responderam ser satisfatório os 

diferentes métodos de mídias sociais da UnC. Para 26,28% este processo é 

considerado muito bom. 18,59% relatam ser regular as mídias sociais disponíveis 

em relação ao conhecimento e utilização das mesmas. Para 16,67% responderam 

ser excelente as diferentes tipos de mídias sociais que a UnC disponibiliza em seu 

site. 3,85% consideraram ruim este item. 
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Gráfico 78: Conhecimento e utilização das mídias sociais da UnC 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

A identificação dos polos de apoio presencial permite ao aluno a facilidade na 

sua identificação e a circulação nos diferentes espaços da UnC.  Para 39,74% esta 

identificação é considerada excelente. 34,62% relatam ser muito boa a identificação 

deste espaços, 16,03% disserem que a identificação é satisfatória, 7,05% e 0,64% 

responderam ser regular e ruim respectivamente sobre a identificação do polo de 

apoio presencial e demais espaços utilizados pela EaD. 

 

Gráfico 79: Identificação do Polo de Apoio Presencial e demais espaços utilizados pela EaD 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

No método de ensino EaD o material disponibilizado para os alunos nas 

disciplinas é o que dá aos mesmos condições de estudar e realizar todas as 

avaliações exigidas, além de proporcionar o conhecimento adquirido. Neste item, 

31.41% dos participantes da avaliação consideraram excelente o material didático e 

complementar que o EaD UnC disponibiliza. 27,56% disseram ser muito bom este 
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material, 25% responderam que o material é satisfatório, 13,46% consideram o 

material regular e 2,56% que o material é ruim. 

 

Gráfico 80: Avaliação do material disponibilizado da(s) disciplina(s). 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Questionados se o serviço prestado pelo canal Fale Conosco ou Portal 

MOODLE atende as suas necessidades, 30,13% dos participantes da avaliação 

responderam que é satisfatório o serviço em relação as suas necessidades. 27,52% 

relatam que o serviço oferecido é excelente, 22,44% consideram muito bom o 

serviço, 10,90% regular e 1,92% ruim.  

 

Gráfico 81: Serviço prestado pelo canal Fale Conosco ou Portal MOODLE 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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4.2.4 Avaliação do Professor Tutor 

 

A aula inaugural do curso representa, em muitos casos, o primeiro contato 

presencial do aluno com o EaD. Portanto, as informações referentes ao processo, 

como funcionamento do curso, calendário, avaliações, atividades 

formativas/práticas, ENADE, são necessárias e importantes para o aluno para 

entender a dinâmica do processo. Para 47,44% dos alunos participantes da 

avaliação institucional, este processo é excelente. 26,28% consideram muito bom, 

12,82% disseram ser satisfatório o esclarecimento de questões referentes aos 

diferentes processos do curso de graduação EaD. 7,69% responderam que é regular 

esta etapa de responsabilidade do professor tutor e 3,21% deram como resposta 

que é ruim este processo. 

 

Gráfico 82: Esclarecimento de questões na aula inaugural pelo professor tutor 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Perguntados se o professor tutor esclareceu as dúvidas referente ao conteúdo 

com rapidez e de forma adequada, 31,41% dos participantes da avaliação 

responderam que é muito bom este esclarecimento. 25% consideram excelente o 

retorno das dúvidas por parte do professor tutor, 17,31% disseram ser satisfatório o 

retorno. Para 12,82% é regular o retorno e 6,41% consideram ruim o esclarecimento 

das dúvidas com rapidez e de forma adequada. 
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Gráfico 83: Esclarecimento de dúvidas referente ao conteúdo, por parte do professor tutor. 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

A presença e disponibilidade do professor tutor no atendimento e 

esclarecimento de dúvidas dos alunos estabelece como requisito o domínio dos 

conteúdos de sua responsabilidade. A agilidade e clareza nas respostas são 

indicativos do conhecimento que o professor tutor possui. Para 34,62% dos alunos 

participantes da avaliação o professor tutor tem domínio considerado muito bom. Já 

33,33% consideram excelente o domínio que o professor tutor tem sobre o(s) 

conteúdo(s) que ele é responsável. 17,31% disseram ser satisfatório o que o 

professor tutor tem como habilidade em dominar o conteúdo ministrado, 6,41% e 

1,92% consideraram regular e ruim este domínio. Para 6,41% este quesito não se 

aplica a sua avaliação. 

 

Gráfico 84: Domínio do conteúdo do professor tutor 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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O método de ensino EaD estabelece uma disciplina por parte do aluno com 

relação aos estudos de cada conteúdo das disciplinas do curso. Este processo pode 

ser melhorado quando o professor tutor desperte, no aluno, o interesse pelos 

conteúdos. A qualidade dos mesmos também influencia este interesse. 32,05% dos 

participantes da avaliação institucional, consideram excelente a forma como o 

professor tutor despertou interesse pelos conteúdos das disciplinas. 26,92% 

disseram ser muito bom os meios que o professor utiliza para despertar seu 

interesse. 20,51% estão satisfeitos com relação a como são estimulados a se 

interessar pelos conteúdos das disciplinas, sendo que 9,62% responderam ser 

regular o meio pelo qual os professores tutores despertam o seu interesse e 1,92% 

relatam se ruim a atuação do professor tutor no despertar o seu interesse em 

relação ao conteúdo. Nesta questão, 8,97% dos participantes da avaliação 

responderam que não se aplica este item na avaliação. 

 

Gráfico 85: Interesse despertado pelo professor tutor em relação ao conteúdo 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 

 

Analisando os resultados desta questão, 28,21% dos alunos responderam ser 

excelente e muito bom a disponibilidade do professor tutor para esclarecimento de 

dúvidas e solução de dificuldades relacionados ao conteúdo da disciplina. Para 

23,08% este processo é satisfatório. 11,54% consideram regular o mesmo item e 

3,21% relatam se ruim a disponibilidade do professor tutor. 5,77% responderam que 

esta questão não se aplica a sua avaliação.  
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Gráfico 86: Disponibilidade do professor tutor para esclarecimento de dúvidas e para solucionar 
dificuldades relacionadas ao conteúdo da disciplina 

 
Fonte: CPA, UnC, 2017 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 2016 

 

A CPA vem buscando definir e estabelecer os princípios da Autoavaliação 

Institucional, de tal forma que os envolvidos no processo compreendam a 

profundidade e a potencial amplitude de avaliar a Instituição, discutir seus 

resultados, refletir sobre o futuro da UnC e traçar objetivos e metas reafirmando o 

compromisso estabelecido na visão da Instituição “Ser uma Universidade de 

Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão”, promovendo na prática a evolução 

desta tríade. 

No processo de avaliação institucional 2016 a CPA percebe que as 

fragilidades detectadas permanecem na adesão a participação dos envolvidos, no 

item publicações e projetos, que envolvem a área de Extensão e Pesquisa.  

 

5.1 ADESÃO VOLUNTÁRIA AO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A adesão ao processo de avaliação institucional teve um aumento significativo 

em 2016, comparativamente a 2015. Este percentual passou de 23,5 % em 2015 

para 37,5 em 2016, na modalidade presencial. Na modalidade a distância, a adesão 

chegou a 56,93%. A CPA entende que a participação ao processo é uma etapa de 

conscientização dos segmentos envolvidos, trazendo a necessidade de melhorias na 

comunicação, sensibilização e comprometimento dos participantes. Ressalta-se que 

o aumento no índice de participação são reflexos das ações implementadas 

decorrentes dos resultados das avaliações anteriores. Sugere-se ampliar o período 

de divulgação da campanha de mídia da CPA para a conscientização de 

participação do aluno na próxima avaliação. 

 

5.2 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

No que se refere às coordenações de curso, avaliadas pelos professores, 

constatou-se avaliação “Muito boa”, refletindo as ações que a Instituição vem 

promovendo junto aos coordenadores, com a realização de reuniões que 

possibilitam a discussão e solução de problemas relacionados ao curso, aliados à 

atuação e ao suporte da Pró-Reitoria de Ensino. 

Sendo assim, é importante buscar efetivar as ações desses profissionais junto 
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aos estudantes. Além disso, considerando a complexidade da organização da 

universidade, incluir ações de formação continuada para coordenadores é 

necessário e pode melhorar a percepção dos estudantes. 

Considerando os conceitos obtidos, é importante que os coordenadores de 

curso se mantenham atentos e em atendimento permanente para que a instituição 

se aproxime cada vez mais dos índices desejados. 

Porém, é necessário que este seja um aspecto trabalho sempre com muita 

ênfase para que os resultados sejam sempre superados e o trabalho do professor se 

efetive em aprendizagem. 

Ampliar as discussões sobre a extensão universitária e o potencial de 

aprendizagem que pode proporcionar. 

 Estimular e orientar o corpo docente para a pesquisa e para a publicação em 

anais, revistas eletrônicas e participação em eventos. Sugere-se como base a 

orientação de publicações em revistas com qualis. 

 

5.3 DESEMPENHO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Quanto ao indicador Desempenho da Coordenação de Curso, este 

apresentou resultados “Muito Bom”.  Em todos os campi as médias alcançadas 

foram superiores ao conceito 4.  

Estes dados podem ser considerados como um avanço no desempenho dos 

coordenadores, referentes ao semestre 2015/2. O resultado obtido reflete as ações 

de substituição de coordenadores, nomeações com formação na área, definição de 

carga horária para coordenação, bem como o estabelecimento de horas mínimas em 

sala de aula, proporcionando o contato direto com os alunos e professores do curso. 

A que se levar em consideração a manutenção dos pontos fortes, frágeis e 

recomendações, referente às coordenações de cursos, dentro do princípio da 

melhoria contínua. 

 

Pontos Fortes:  

− Formação e titulação adequada à função de Coordenador de Curso. 

− Bom atendimento, intervenção e mediação de conflitos (exceto Porto União) 

− Facilidade de comunicação dos acadêmicos com os Coordenadores. 
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Pontos Frágeis 

− Domínio do Projeto Pedagógico do Curso e questões referentes aos 

estágios e atividades complementares pelos Coordenadores; 

− Cumprimento do que estabelecem os ordenamentos jurídicos da UnC; 

− Mecanismos de comunicação interna nos curso estão falhos. 

 

Recomendações 

−  Oferecer capacitação para coordenadores dos cursos de graduação 

considerando as competências da função que estão estabelecidas no 

Regimento Geral da UnC; 

−  Realização de reuniões periódicas com coordenadores de curso mantendo-

os atualizados sobre as decisões aprovadas nos conselhos superiores da 

IES. 

−  Institucionalizar programa de gestão para coordenadores e incluir este 

requisito como critério para indicação de coordenadores de curso. 

− Melhorar a comunicação dos coordenadores com os alunos em Porto União. 

 

5.4 AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

 

Na análise do item “autoavaliação dos alunos”, verificou-se que estudantes 

dos cursos de graduação na UnC, da modalidade presencial, fizeram uma avaliação 

positiva com resultados superiores a 4. Com relação à participação nas aulas, 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, pontualidade e assiduidade. No entanto, 

ainda cabe buscar melhorias nos aspectos de estudos extraclasse e 

aprofundamento dos estudos. O que se pode constatar é que a maioria dos 

estudantes mantêm sua dedicação ao curso restrito ao ambiente de sala de aula, 

não dedicando-se a complementação dos estudos em outros horários.  

Estes dados mostram que a educação ainda está bastante focada no ensino 

tradicional, com o processo de aprendizagem ainda direcionado no trabalho do 

professor. Os estudantes esperam que a aprendizagem se efetive exclusivamente 

pelas aulas dos professores.  
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Pontos Fortes: 

- Assiduidade e participação dos estudantes; 

- Aplicação dos conhecimentos em situações cotidianas. 

 

Pontos Fracos: 

- Dificuldade do aluno em dispor de tempo para atividades extraclasse 

- Baixo nível de leitura adicional, estimulando a habilidade de pesquisa e 

texto; 

- Pouca autonomia e interesse para aprender por parte dos estudantes; 

 

Recomendações 

− Fortalecer metodologias do trabalho pedagógico que envolvam o estudante 

para a busca de aprendizagens, além dos conteúdos propostos pelos 

professores. 

− Fortalecer a participação dos estudantes em atividades que envolvam de 

pesquisa e extensão  

− Promover estudos independentes por meio de metodologias ativas 

 

5.5 AÇÕES DECORRENTES DO RELATÓRIO CPA 2015  

 

RECOMENDAÇÕES CPA 2015 AÇÕES REALIZADAS 2016 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Intensificar a comunicação com os 

acadêmicos fazendo uso de redes 

sociais. 

Em 2016, a Assessoria de Comunicação 

intensificou o uso das mídias sociais, 

principalmente Facebook e Instagram, 

como formas de ampliar o acesso da 

comunidade interna e externa às 

informações Universidade. 

Em 2015, o Facebook da UnC possuía 

5.100 curtidas//seguidores. Em 2016, 

esse número passou para 15 mil 

curtidas/seguidores. 

O acesso ao site passou de 1.400 milhão 

em 2015, para 1.600 milhão em 2016.  

Foram estabelecidos outros canais, 
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como Youtube e Linkedin. 

Ampliar os serviços de comunicação 

interna. 

Em 2016 a Comunicação desenvolveu 

234 novas campanhas institucionais, 

com o envio de 781 mil e-mails 

Marketing para alunos, professores, 

colaboradores e comunidade externa. 

Foram aperfeiçoados os canais Portal 

do Diplomado, Portal do Aluno, Portal do 

Professor e Coordenador de Curso, 

Agenda da Reitoria, compartilhamento 

de notícias via Whatsapp,Newsletter 

Notícias UnC. Capacitações com os 

bibliotecários, secretarias acadêmicas, 

secretarias das Pró-Reitorias e 

coordenadores de curso.  

Ampliar a divulgação e aperfeiçoar os 

serviços da ouvidoria. 

Ampliação da divulgação da Ouvidora 

junto às mídias sociais oficiais da UnC. 

Buscar junto à comunidade acadêmica 

sugestões de formas de comunicação 

mais adequadas para aproximar a UnC 

da comunidade. 

Foi realizado levantamento de dados em 

2016 pelo Setor de Comunicação da 

UnC com implantação prevista para 

2017. 

Centralizar as informações e demandas 

de comunicação na figura pessoal de um 

“Ouvidor” (a). 

Centralização de informações junto ao 

Ouvidor da UnC e repasse aos 

profissionais das pastas envolvidas no 

processo sob acompanhamento 

constante e ininterrupto do Ouvidor até a 

fechamento da ouvidoria.  

Intensificar a presença da secretária 

acadêmica, dos coordenadores de curso 

e diretores de Campus em sala de aula, 

aumentando a comunicação institucional 

e melhorando a relação destes com os 

alunos. 

Realização de Capacitação das 

Secretarias Acadêmicas de todos os 

Campi da UnC (setembro de 

2016/Curitibanos) fomentando as 

regulamentações vigentes, 

relacionamento com os acadêmicos e 

coordenadores de curso e padronização 

de documentos de comunicação interna. 

Os Coordenadores de Curso 

participaram de reuniões em Canoinhas 

por área de conhecimento para tratar do 

desempenho docente e organização 
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didático pedagógica do curso, bem como 

PPC, junto a PRE, visando aproximar o 

docente do discente na prática diária. 

Foram previstas Oficinas  de 

Capacitação de Coordenadores de curso 

para início de 2017 em todos os campi. 

Elaborar e implantar o Manual 

Acadêmico e Manual do Professor 

Iniciante. 

A ação foi iniciada, tendo conclusão 

prevista para o segundo semestre de 

2017. 

 

Capacitação dos setores quanto aos 

ordenamentos jurídicos da Instituição, 

fluxograma de trabalho, rotinas diárias a 

fim de desenvolver efetivamente uma 

comunicação integrada e eficaz. 

A auditoria da UnC realizou no ano de 

2016 a documentação/organização das 

rotinas diárias das Pró-Reitorias, visando 

melhorar a comunicação e reorganizar as 

práticas de cada setor. 

DESEMPENHO DOCENTE 

Incluir no PPC e programa de formação 

pedagógica reflexões e diretrizes 

pertinentes ao desenvolvimento de 

extensão universitária como metodologia 

de trabalho em sala de aula. 

No ano de 2016 foram realizadas 

reuniões com os Coordenadores de 

Curso e Núcleos Docentes Estruturantes 

junto a Pró-Reitoria de Ensino visando 

atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso e inclusão das Políticas de 

Pesquisa e Extensão vigentes junto ao 

PPC e prática pedagógica. Até 

dezembro de 2016 foram revisitados 

75% dos Projetos dos Cursos de 

Graduação da UnC. 

Maior participação de docentes e 

discentes em programas de extensão 

universitária institucional. 

Ampliação no número de projetos de 

extensão na UnC durante o ano de 2016 

em relação a 2015. 

Continuidade da oferta de cursos de 

capacitação ou formação continuada 

reforçando a proposta de metodologias 

ativas no contexto de sala de aula. 

Oferta de capacitação docente com 

palestrantes externos à Instituição, bem 

como a realização de oficina de 

Metodologias Ativas para professores da 

área da saúde (novembro de 2016). Já 

foi programada a Capacitação Docente 

para todo ano de 2017 com base as 

fragilidades encontradas nesta avaliação. 
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Estabelecer um plano de ação para 

recuperação de professores com baixo 

desempenho, estabelecendo 

compromisso com Reitoria, direção de 

campus, coordenação de curso e 

professor. 

Após o retorno da avaliação docente, 

todos os professores que obtiveram 

notas inferiores a 3,6 foram convocados 

pela PRE para capacitações junto a 

Equipe Acadêmica dos Campi e 

capacitações docentes institucionais. 

DESEMPENHO COORDENAÇÃO DE CURSO 

Estruturar e oferecer capacitação para 

coordenadores dos cursos de graduação 

considerando as competências da 

função que estão estabelecidas no 

Regimento Geral da UnC. 

Os Coordenadores de Curso 

participaram de reuniões em Canoinhas 

por área de conhecimento para tratar do 

desempenho docente e organização 

didático pedagógica do curso, bem como 

PPC, junto a PRE, visando aproximar o 

docente do discente na prática diária. 

Foram previstas Oficinas  de 

Capacitação de Coordenadores de curso 

para início de 2017 em todos os campi. 

Realização de reuniões periódicas com 

coordenadores de curso mantendo-os 

atualizados sobre as decisões 

aprovadas nos conselhos superiores da 

IES. 

Realização de reuniões semanais com 

os Coordenadores de Curso via Direção 

de Campus para apresentação das 

decisões/necessidades das Pró-Reitorias 

e deliberações do CONSUN. 

Institucionalizar programa de gestão 

para coordenadores e incluir este 

requisito como critério para indicação de 

coordenadores de curso. 

Ação prevista durante as Oficinas  de 

Capacitação de Coordenadores de curso 

para 2017 em todos os campi. 

AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

Fortalecer a participação dos estudantes 

em atividades que envolvam pesquisa e 

extensão. 

Ampliação da divulgação e valor 

concedido no Programa de Apoio à 

Participação em Eventos Científicos - 

PAPEC/UnC. Execução de palestras e 

oficinas sobre Currículo Lattes e 

produção de artigos científicos, 

envolvendo mais de 30 professores. 

Promover estudos independentes. Ampliação do uso de Metodologias 

Ativas pelos professores visando o 

fortalecimento do estudo prévio dos 
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acadêmicos. Capacitações dos 

professores para as Metodologias Ativas 

realizadas em novembro de 2016. 

Ampliação na divulgação e concessão 

de bolsas de pesquisa e extensão 

fortalecendo a indissociabilidade 

(Criação de E-Book para incentivo aos 

docentes - Anexo). 

Fortalecer metodologias do trabalho 

pedagógico que envolvam o estudante 

para a busca de aprendizagem, além 

dos conteúdos propostos pelos 

professores. 

Fortalecimento das ações de ensino, 

pesquisa e extensão da UnC de forma 

indissociada, a partir de E-Book próprio 

desenvolvido e replicado a todos os 

docentes da UnC. Realização de 

oficinas de metodologias ativas junto a 

equipe da Reitoria, Campus e 

Professores. Nos meses de maio e 

junho de 2016 foram realizadas  oficinas 

de produção de artigos científicos e 

formatação de currículo lattes em todos 

os campi da UnC. 

 

As recomendações da CPA foram analisadas e incluídas no Planejamento 

Estratégico Institucional 2014-2018 e no Plano de Gestão EaD onde constam as 

metas, ações e encaminhamentos referentes às recomendações da CPA. 

Os quadros de Metas a seguir apresentados expõem o quanto foi alcançado 

das metas estabelecidas no PDI para a modalidade presencial e a distância no ano 

de 2015, sendo considerado A = Atendido, PA = Parcialmente Atendido e NA = Não 

Atendido. 

 

Quadro 2 – Metas  

METAS 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Primar por indicadores (internos e externos) com índices 
qualitativos da educação superior. 

X X PA X X X 

Implementar a formação continuada de docentes da UnC, 
na modalidade presencial e a distância, nas variadas 
áreas do conhecimento, com base no desenvolvimento 
de novas metodologias e tecnologias de ensino. 

X PA PA X X X 

Identificar as causas da evasão e estabelecer ações 
anuais de reversão.  

  NA X X X 
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Promover a iniciação científica em projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e na realidade profissional, 
enriquecendo e qualificando o processo acadêmico.  

X PA PA X X X 

Avaliar a viabilidade acadêmica (produção/publicação) e 
econômica dos programas de stricto sensu. 

X PA PA X X X 

Institucionalizar e fortalecer os grupos de pesquisa da 
instituição. 

X A A X X X 

Efetivar a política de incentivo de publicações em 
periódicos qualificados. 

  PA X X X 

Qualificar as revistas científicas. X PA PA X X X 

Promover e difundir as produções acadêmicas nas áreas 
científica (pura e aplicada), didático-pedagógica e 
tecnológica. 

X NA NA X X X 

Estabelecer o Programa de Apoio à participação de 
docentes e discentes em eventos científicos. 

X A A    

Implementar ações de extensão para o desenvolvimento, 
produção e preservação da cultura e do esporte. 

X PA PA X X X 

Firmar os Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT no 
campus de Concórdia. 

 NA NA    

Criar e implementar o Programa Diplomado UnC visando 
atender aos egressos dos cursos. 

 A A    

Aperfeiçoar as ferramentas necessárias para a produção 
dos objetos de aprendizagem e para a modernização do 
ambiente virtual Moodle. 

 PA PA X X X 

Ampliar a utilização da modalidade a distância nos cursos 
presenciais. 

 PA PA X X X 

Ampliação da oferta de cursos na modalidade EaD com 
vistas a flexibilização do acesso ao ensino superior. 

X PA PA X X X 

Melhoria e ampliação da infraestrutura física.  X PA PA X X X 

Ampliação dos programas de pós-graduação stricto 
sensu.  

   X X X 

Fomentar a participação de discentes e docentes no 
Programa de Mobilidade Acadêmica da UnC, como 
possibilidade de vivência intercultural, desenvolvimento 
de habilidades de comunicação, relações interpessoais e 
complementação de estudos.  

 PA PA X X X 

Aprimorar as redes de pesquisa em parceria com agentes 
públicos e privados como forma de fortalecimento da 
pesquisa institucional.  

X NA NA X X X 

Articular o desenvolvimento de ações acadêmico-
administrativa com as necessidades da pesquisa e 
extensão. 

X PA PA X X X 

Elevar a eficiência dos serviços da ouvidoria com vistas à 
melhoria do processo de gestão. 

X PA A X X X 

Fonte: PDI 2015-2019 
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Quadro 3 – Metas  

METAS 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Institucionalizar o planejamento cooperativo na UnC. X PA PA    

Incluir os programas de extensão como um dos 
parâmetros da avaliação institucional da UnC. 

 PA PA    

Aprimorar os processos e procedimentos do 
planejamento, acompanhamento e avaliação institucional. 

X PA PA X X X 

Planejar e efetivar o fluxo de comunicação externa e 
interna referente à avaliação institucional, divulgação de 
cursos, da extensão e pesquisa. 

X PA PA    

Utilizar os resultados gerados pela CPA e de avaliações 
externas para promover a qualidade dos cursos. 

X PA PA X X X 

Aprimorar a participação da comunidade externa na 
avaliação universitária.  

 NA NA X X X 

Introduzir os modelos matriciais de currículos, 
organizados por eixos de conhecimento que viabilizem a 
interação e compreensão do aluno ao seu processo de 
formação. 

 PA PA X X X 

Fomento do ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras. 

  X X X X 

Fonte: PDI 2015-2019 

 

Quadro 4 – Metas  

METAS 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Aprimorar estratégias e formas de captação e alocação 
de recursos para UnC. 

   X   

Priorizar o orçamento para ações acadêmicas de 
ensino/pesquisa e extensão. 

 A A X X X 

Qualificar as ações para maximizar receitas e minimizar 
custos/despesas. 

 A A X X X 

Estruturar os espaços físicos, pautada em parâmetros 
técnicos e nos princípios da acessibilidade, 
sustentabilidade, economicidade, ergonomia, bem-estar, 
responsabilidade socioambiental amparado no equilíbrio 
financeiro. 

X PA PA X X X 

Avaliar e priorizar as recomendações da CPA no âmbito 
pedagógico, administrativo ao ano subsequente ao da 
avaliação. 

X A A X X X 

Aprimorar os canais de comunicação com o público 
interno e externo. 

 PA PA X X X 

Fortalecer a imagem da Instituição. X PA PA X X X 

Promover pesquisas de percepção para avaliação da 
imagem institucional. 

  X  X  

Melhorar o desempenho gerencial do campus, tendo 
como elemento básico a definição de responsabilidades 
por custos e resultados. 

 PA PA X X X 

Desenvolver programa de capacitação administrativa, 
nas diversas áreas de atuação da UnC. 

X PA PA X X X 
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Implementar o Plano de Carreira, Cargos e Salários para 
docentes e técnicos-administrativos. 

 NA NA X X X 

Adotar o sistema de avaliação da produção institucional 
como ferramenta de avaliação de desempenho. 

X PA PA X X X 

Fonte: PDI 2015-2019 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA ao analisar os resultados da 

Avaliação Institucional Parcial – Eixo 3 Políticas Acadêmicas, referentes ao ano 

2016, nas modalidades presencial e a distância, percebeu-se aumento significativo 

dos índices até então alcançados. Dentre esses índices destacam-se o aumento do 

percentual de adesão voluntária na pesquisa, melhoria na avaliação do coordenador 

de curso quanto ao atendimento e agilidade na resolução de conflitos, avaliações 

positivas quanto ao domínio/transmissão conteúdo e metodologia de ensino dos 

docentes da UnC. 

Os itens avaliados com índices iguais ou inferiores ao conceito 3 “na média” 

foram criticamente analisados, indicando-se metas de ação para melhoria dos 

índices qualitativos e da qualidade do Ensino na UnC. 

De forma global a Avaliação Institucional de 2016 obteve significativa melhoria 

no desempenho dos coordenadores de curso, manutenção nos índices de satisfação 

dos acadêmicos sobre os docentes e melhoria na divulgação dos resultados 

avaliativos frente o relatório anterior (2015). 
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Anexo A – Campanha Institucional CPA 2016 
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Anexo B – Instrumentos de Avaliação – Modalidade Presencial 
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Anexo C – Instrumento de Avaliação – Modalidade a Distancia 

 

Instrumentos de Avaliação – Modalidade Educação a Distância 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016 

(PARCIAL) - Políticas Acadêmicas 

Avaliação Discente de Graduação – Modalidade a Distância 

Caro (a) Acadêmico (a) 
         A Avaliação Institucional é fundamental para subsidiar a gestão universitária na 
implementação das ações para o ensino, a pesquisa, a extensão e infraestrutura 
necessária na UnC. 
           Nesta etapa você irá avaliar o Eixo das políticas acadêmicas. Leia as 
afirmações contidas no questionário e assinale a alternativa que melhor corresponde 
à sua opinião, considerando a escala abaixo. 

 

                                        ESCALA  

1 2 3 4 5 6 

Ruim Regular Satisfatório Muito Bom Excelente Não se aplica 
 

Indique o seu Polo de Apoio Presencial: 

 
         Balneário Camboriú                          
         Blumenau  
         Caçador  
         Campos Novos 
         Canoinhas 
         Chapecó 
         Concórdia 
         Curitibanos 
         Florianópolis 
         Iporã do Oeste 
         Lages 
         Mafra  
           Porto União 
         Rio Negrinho 
         São Francisco do Sul  
         São João Batista 
         Tijucas 
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Qual Curso de Graduação você está matriculado: 

         Administração  
         Ciências contábeis 
         Jornalismo 

         Letras – Lingua Portuguesa e respectivas Literaturas 
         Pedagogia 

 

Módulo/Fases que você está cursando 
 

     Módulos        Fases (ingresso a partir de 2016) 
         I           I 
         II        II 
 

Gênero 

      Masculino                                    Feminino 
 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

INDICADORES  
Autoavaliação do Aluno 

1 2 3 4 5 

1-Você realizou, no prazo estabelecido, as atividades 
acadêmicas previstas. 

     

2 -Você procurou utilizar os resultados das avaliações 
para aperfeiçoar o seu desempenho acadêmico. 

     

3 -Você procurou aprofundar os seus estudos 
consultando, frequentemente, os textos, bibliografias, 
materiais diversificados e/ou sites complementares 
sugeridos. 

     

4 –Você percebeu ser capaz de aplicar os 
conhecimentos adquiridos na disciplina em situações 
do dia-a-dia. 

     

5 -Você procurou interagir com os professores tutores 
por meio das ferramentas de comunicação 
disponibilizadas. 

     

 

INDICADORES  
Avaliação da Coordenação de Polo 

1 2 3 4 5 

6 - Você foi esclarecido/informado sobre o perfil 
profissional / atividades complementares / estágios 
entre outras questões referente ao seu curso e ao 
Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

     

7 – As informações referentes ao seu curso, no 
semestre, foram ágeis e atualizadas. 

     

8- Existe facilidade em se comunicar com a 
Coordenação do seu Polo de apoio presencial. 

     

9- A Coordenação de Polo procura resolver os seus 
problemas acadêmicos. 

     

10 - A Coordenação de Polo dá retorno as suas      
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reclamações e as suas sugestões. 

11 - Você foi informado sobre os horários de 
atendimento da tutoria presencial e tutoria online de 
seu curso. 

     

12 - O professor tutor presencial atendeu as suas 
necessidades relacionadas com dúvidas 
acadêmico/administrativa no polo de apoio presencial. 

     

 

INDICADORES  
Avaliação da Comunicação Institucional e Material 

Didático 

1 2 3 4 5 

13 - Você considera atualizada e relevante a 
comunicação interna da Instituição quanto as 
informações disponibilizadas no site da UnC e no link 
da EaD. 

     

14 - Você já conheceu e/ou utilizou as mídias sociais 
da UnC (site, facebook, rádios, portais, newsletter, 
ouvidoria, canal do Youtube, entre outras). 

     

15 - Você considera adequada a identificação do Polo 
de Apoio Presencial e demais espaços utilizados pela 
EaD. 

     

16 - Como você avalia o material disponibilizado da(s) 
disciplina (e-book - videoaulas - material 
complementar). 

     

17 - O serviço prestado pelo canal Fale Conosco ou 
Portal MOODLE atende as suas necessidades. 

     

 

INDICADORES  
Avaliação do Professor Tutor 

1 2 3 4 5 6 

18 - O professor tutor presencial, durante a aula 
inaugural, esclareceu as questões referentes: 
funcionamento do curso, calendário, avaliações, 
atividades formativas/práticas, ENADE. 

      

19 - O professor tutor online esclareceu as 
dúvidas referente ao conteúdo com rapidez e de 
forma adequada. 

      

20 - O professor tutor online tem domínio do 
conteúdo. 

      

21 - O professor tutor online despertou seu 
interesse em relação ao conteúdo. 

      

22 - O professor tutor on line se mostrou 
disponível para esclarecimento de dúvidas e para 
solucionar suas dificuldades relacionadas ao 
conteúdo da disciplina. 

    
 
 

  

Não se aplica: não procurou o serviço, não teve necessidade. 

Comentários e Sugestões sobre as Políticas Acadêmicas da UnC 
 
 
 

 


