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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 2015, 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 aperfeiçoem 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 03 anos, nos termos do 
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Decreto nº 1.106, de 06.08.2012 (Parecer nº 107/2012/CEE/SC; Resolução nº 

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 5,0 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 a Instituição foi 

recredenciada para a oferta de cursos na modalidade de educação a distância, com 

nota 3,0 – conceito “Satisfatório”, ora, aguardando a publicação legal.  

 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 estudantes 

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 06 campi e 17 polos de apoio presencial, 07 

bibliotecas com um acervo de mais 180 mil livros e periódicos; 250 salas de aula, 02 

clínicas de fisioterapia, 03 clínicas de psicologia, 01 clínica de optometria, 06 

Núcleos de Prática Jurídica, 02 hospitais veterinários e 110 unidades de 

laboratórios, 01 Núcleo de Educação a Distância (NEAD), 17 polos de EAD, 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 01 Núcleo de Inovação Tecnológica, 02 

Incubadoras (Mafratec e Itec), 02 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. 06, 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.06) 

 

                                              Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016 

                                              (D.O.S.C. nº 20.240, de 17.02.2016 p.04)              
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Credenciamento - EaD        Portaria MEC nº 4.421/2004 

                                              Portaria MEC nº 965/2010 

                                         

                                                Recredenciada – Conceito 3,0 

                                                Código da Avaliação: 116933 

                                                Aguardando Portaria MEC   

                                                 

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; 
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e) Diretoria de Administração;  

f) Diretoria de Graduação;  

g) Diretoria de Educação a Distância;  

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

i) Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu;  

j) Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários;  

k) Coordenadoria de Campus;  

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

Educação a Distância. 

m) Coordenadorias de Curso. 
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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: 

 

Segmento Docente: 

Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt – modalidade presencial 
Greissa Leandra de Marco – modalidade a distância 
 
Segmento Técnico Administrativo 
Adriana Marchesan 
Franciele Huzioka 
 
Segmento Discente 
Valéria Aparecida Peters - modalidade presencial 
Camila Candeia Paz Fachi - modalidade a distância 
 
Segmento da Comunidade Externa 

Ariana Chagas Knol 
Marilice Lorensi 
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Assessoria Técnica 

Antônio Reinaldo Agostini 
Clarice Gaudêncio 
Claudinéia Carlin Nadolny 
Fernando Ramos 
Teresa Cristina Rehm Parisotto 

 

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 2015, 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 

2014. 

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 2015. 

 

2.1.1 Etapas e Cronograma de Execução da Avaliação Institucional 2015 

ETAPA 2015/2016 
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6
 

Tabulação dos dados 
possibilitando a visualização das 
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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 1,0 a 5,0) 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 2014. 

 

A pesquisa contemplou discentes dos cursos de graduação, nas modalidades 

de educação presencial e de educação a distância. Os questionários foram 

disponibilizados online para 8.514 alunos dos cursos de graduação. Responderam 

de forma voluntária 2.250 acadêmicos, ou seja, 26,5% (vinte e seis vírgula cinco 

porcento). 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Os processos avaliativos realizados pela CPA – Comissão Permanente de 

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

dimensões do SINAES: 

 Eixo 01 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 

08 (Planejamento e Avaliação Institucional). 

 Eixo 02 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 01 

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

Social da Instituição). 

 Eixo 03 – 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 04 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 05 (Políticas de 

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

Financeira). 

 Eixo 05 – Infraestrutura Física: compreende a dimensão 07 (Infraestrutura 

Física). 

 

O processo avaliativo estabelece para cada item avaliado notas de 1,0 a 5,0 

quando, 1,0 = Ruim; 2,0 = Regular; 3,0 = Satisfatório; 4,0 = Muito Bom; 5,0 = 

Excelente. 

Para o ano de 2015 a avaliação parcial, de adesão voluntária, contemplou o 

Eixo 03 – Políticas Acadêmicas, através das Dimensões 02 (Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão), Dimensão 04 (Comunicação com a Sociedade) e Dimensão 

09 (Políticas de Atendimento ao Discente) com foco na visão dos discentes quanto 

ao processo de ensino aprendizagem (aluno e professor), a gestão do curso e a 

comunicação Institucional. 

A campanha institucional (Anexo 01) de sensibilização para a Autoavaliação 

Institucional foi desenvolvida com material informativo sobre a CPA, disponibilizado 

em murais dos seis Campi e dos doze polos de apoio presencial; banner no site; 

cartazes para divulgação da avaliação; e-mail marketing para alunos e professores; 
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reunião com os coordenadores de curso para divulgação às turmas, bem como 

disponibilização dos laboratórios de informática para realização da pesquisa. 

Os instrumentos (Anexos 02 e 03) foram disponibilizados via on-line, no site 

da 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 foi aplicada no período de novembro/2015 a março/2016, com a 

participação de 1586 discentes (23,5%) na modalidade presencial e 664 discentes 

(34%) na modalidade a distância, 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 03 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 2014. 

 

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 foi de 23,5%, com participação de 

36,8% no campus de Rio Negrinho, 31,9% Campus de Mafra, 25,1% Campus de 

Canoinhas,  17,7% Campus de Curitibanos, 16,2% Campus de Concórdia e 12,5% 

Campus de Porto União  

 



20 
 

 

Gráfico 01 – Percentual de Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Campus –Modalidade 
Presencial – Graduação 2º semestre/2015. 

 
Fonte: UnC, CPA, 2015. 

4.1.2 Indicadores Eixo 03 – Políticas Acadêmicas 

 

Depreende-se do gráfico 02 que os indicadores Comunicação Institucional 

(3,50) e Coordenação de Cursos (3,63) foram avaliados de forma satisfatória. Os 

indicadores de Desempenho do Professor (4,20) e a Autoavaliação do Aluno (4,15) 

foram avaliados com conceito muito bom.  

Observa-se que na média geral da UnC os discentes avaliaram o 

Desempenho do Professor com nota mais alta do que sua própria Autoavaliação. 

 

Gráfico 02 – Indicadores da Instituição 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

4.1.3 Comunicação Institucional por Campus 

 

O Gráfico 03 evidencia que a Comunicação Institucional é considerada 

satisfatória (3,50) nos seis Campi da UnC. 
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Gráfico 03 – Comunicação Institucional 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Os Gráficos na sequência apresentam a percepção dos discentes sobre o 

nível de satisfação quanto aos indicadores relacionados à  Comunicação 

Institucional. 

Gráfico 04 – Atualização de informações no site 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
 
Gráfico 05 – Mídias Sociais 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
 
Gráfico 06 – Identificação visual interna 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 07 – Identificação interna de acessibilidade 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
 
Gráfico 08 – Ouvidoria 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 09 – Imagem Institucional 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

4.1.4 Desempenho Coordenação de Curso por Campus 

 

O Gráfico 10 evidencia que as Coordenações de Curso avaliada nos Campi 

de Rio Negrinho(4,09) e Curitibanos (4,08) foram consideradas com conceito muito 

bom. Os demais Campi avaliaram a Coordenação de Curso como satisfatória.  
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Gráfico 10 – Coordenação do Curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Os Gráficos 11 a 18 apresentam a percepção dos discentes quanto a atuação 

e desempenho das Coordenações frente aos Cursos de Graduação da UnC.  

Gráfico 11 – Qualidade das Informações Institucionais referentes ao Curso  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 12 – Informações quanto a resultados (ENADE, CPA) 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 13 – Qualidade de informações do curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 14 – Gerenciamento de conflito pela Coordenação 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 15 – Acessibilidade comunicativa 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 16 – Diálogo presencial 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 17 – Proatividade na resolução de problemas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015.) 

 



25 
 

 

Gráfico 18 – Feedback aos alunos 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

4.1.5 Desempenho do Professor por Campus 

 

A análise do Gráfico revela dados quanto a Percepção dos discentes sobre o 

Desempenho do Professor. A média geral do Professor-UnC ficou em 4,20 – 

conceito muito bom. Destaca-se o Campus de Curitibanos (4,38), seguido do 

Campus de Rio Negrinho (4,26), Porto União (4,23), Mafra (4,20), Canoinhas (4,15) 

e Concórdia (4,12). 

 

Gráfico 19 – Percepção sobre o desempenho do Professor 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Ao analisar os dados referentes aos demais Gráficos evidencia o alto grau de 

satisfação dos discentes quanto ao desempenho dos seus professores. Os 

indicadores com maior destaque foram à pontualidade do professor (4,58), avaliação 

compatível com os conteúdos (4,56), a disponibilidade para esclarecimento de 

dúvidas (4,54) e o domínio sobre o conteúdo (4,54).  

Os indicadores apontados pelos alunos que menos atendem aos requisitos 

apontados foram à divulgação dos resultados das avaliações (3,56) e o estímulo às 

atividades de extensão (3,80).  

Os demais resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos para avaliar 

o desempenho do professor estão registrados na sequência, em forma de gráficos. 
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Gráfico 20 – Percepção sobre o Desempenho do Professor 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 21 – Divulgação do Plano de Ensino 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 22 – Conteúdo  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 23 – Domínio do conteúdo  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 24 – Motivação em sala de aula 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 25 – Estímulo à atividade de extensão 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 26 – Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 27 – Metodologia Docente 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 28 – Diferentes linguagens na relação teoria e prática 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 29 – Pontualidade 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 30 – Avaliação de Aprendizagem 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 31 – Divulgação dos resultados avaliativos 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 32 – Discussão dos resultados avaliativos. 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

4.1.6 Autoavaliação do Aluno por Campus 

 

O Gráfico 33 mostra que a média geral da UnC quanto a autoavaliação do 

aluno  é 4,15. O Campus que obteve nota mais elevada foi Curitibanos com 4,37, 

seguido do Campus de Porto União com 4,21. Diferente dos resultados 

apresentados nos indicadores de Comunicação Institucional (3,50) e Coordenação 

de Curso (3,63), e igualmente ao indicador desempenho do professor (4,20), os 

discentes avaliaram positivamente a sua participação em sala de aula.   

 

Gráfico 33 – Autoavaliação do Aluno 

 
Fonte: CPA, UnC,2015 

 
Os Gráficos apresentados a seguir evidenciam a visão dos discentes em 

relação a sua participação em sala de aula. 

 

Gráfico 34 – Participação do aluno 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 35 – Estudos extraclasse 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 36 – Aprofundamento de Estudos 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 37 – Aplicação dos conhecimentos em situações cotidianas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

Gráfico 38 – Pontualidade  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 
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Gráfico 39 – Assiduidade  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015. 

 

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 

 

A adesão no índice de proposição de respostas aconteceu voluntariamente, 

por mostras de todos os polos de apoio presencial e cursos da instituição conforme 

demonstrado nos Gráficos abaixo. 

 

Gráfico 40 – Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Polo de Apoio Presencial – 
Modalidade Educação a Distância – 2º semestre/2015 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 41 – Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Curso – Modalidade Educação a 
Distância – Graduação 2º semestre/2015 

  
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.2 Avaliação por módulo do Curso 

 

O maior índice de respostas (Gráfico 42) por módulo em que está cursando, 

aconteceu no último módulo (XIII), contando com a resposta de 20,8% dos alunos 

matriculados e no terceiro módulo com a participação efetiva de 15,8% dos alunos 

matriculados. O que nos remete a leitura institucional de que os alunos nestas 

etapas de formação sentem-se com um maior envolvimento e comprometimento 

com a formação universitária.  

 

Gráfico 42 – Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Módulo do Curso – Modalidade 
Educação a Distância – 2º semestre/2015 

  
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.3 Avaliação por Gênero 

 

Os alunos matriculados declaram-se em sua maioria do gênero feminino, 

sendo o grupo de respondentes composto por 75% do sexo feminino e 25% do 

gênero masculino, conforme demonstrado no Gráfico - 43. 

 

Gráfico 43 – Adesão ao Processo de Avaliação Institucional por Gênero – Modalidade Educação a 
Distância – 2º semestre/2015 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.4 Comunicação Institucional 

 

A comunicação interna da Universidade (website e link EaD) com os alunos 

foi considerada por eles como satisfatória em 16,6% das respostas, e 72,8% 

consideram a mesma muito boa e excelente.  
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Gráfico 44 – Atualização de informações no site 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.5 Mídias Sociais 

 

Quanto ao uso das mídias sociais da Universidade 24,8% acessam de forma 

satisfatória aos conteúdos, e 44,5% declaram que acessam os conteúdos e que os 

mesmos são muito bons ou excelentes.  

 

Gráfico 45 – Mídias Sociais 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.6 Comunicação Interna 

 

A comunicação interna da UnC quanto a identificação dos setores foi 

considerada com conceito muito bom  e excelente por 68,5% dos respondentes, da 

mesma forma, 73,4% atribuiu conceito muito bom e excelente para a identificação do 

polo de apoio presencial e 71,9% para a identificação visual de acessibilidade nos 

espaços internos e externos da Instituição. 

 

Gráfico 46 – Identificação Visual Interna dos Setores 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

Gráfico 47 – Identificação Visual Interna do Polo 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

29,50% 

39% 

17,80% 

8,70% 

1,20% 

3,80% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Excelente

Muito Bom

Na Média

Satisfatório

Ruim

Não se aplica/não tenho informação

Você considera adequada a comunicação interna da Instituição quanto a 
identificação dos setores (salas de aula, laboratórios, secretaria, 

biblioteca, entre outros). 
 

33% 

40,40% 

17,60% 

6,50% 

0,80% 

1,80% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Excelente

Muito Bom

Na Média

Satisfatório

Ruim

Não se aplica/não tenho informação

Você considera adequada a comunicação interna da Instituição quanto a 
identificação do Polo de apoio Presencial e demais espaços utilizados pela 

EaD. 



36 
 

 

Gráfico 48 – Identificação Visual de Acessibilidade 

Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.7 Ouvidoria  

 

Os discentes (57,1%) avaliaram o serviço prestado pela Ouvidoria com 

conceito muito bom e excelente, enquanto 18,7% consideraram como satisfatório. 

Ao serem questionados sobre o serviço FALE CONOSCO no PORTAL AVA se o 

mesmo atende em tempo hábil as necessidades dos estudantes, 22,9% declaram a 

otimização deste serviço como satisfatório e 37% descrevem o serviço como muito 

bom ou excelente.  

 

Gráfico 49 – Ouvidoria  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 50 – Canal Fale Conosco  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.8 Imagem Institucional 

 

Quanto à imagem da Universidade o Gráfico evidencia que junto à sociedade 

11,9% dos respondentes declara que tem uma visão satisfatória da Instituição em 

suas relações sociais e comunitárias, e 82,5% dizem que a imagem da Universidade 

pode ser considerada como muito boa ou excelente.  

 

Gráfico 51 – Imagem Institucional  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.9 Coordenação de Polo 

 

A avaliação sobre o papel do Coordenador de Polo de Apoio Presencial 

quanto ao esclarecimento do perfil profissional, as atividades complementares da 

Universidade, estágios entre outras questões do curso como PPC (Projeto 

Pedagógico do Curso), foi considerada por 72,2% dos discentes com conceito muito 

bom e excelente.  Sobre os esclarecimentos quanto ao ENADE e CPA, ou seja, 

movimentos de avaliações institucionais, 57,4% declararam ser muito bom e 

excelente.  

 

Gráfico 52 – Informações Institucionais referente ao Curso  

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 53 – Informações quanto a Resultados (ENADE, CPA) 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.10 Comunicação do Curso 

 

Com relação à comunicação referente ao próprio curso, avaliaram como muito 

boas e excelentes.  

 

Gráfico 54 – Qualidade de Informações do Curso 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.11 Acessibilidade ao Coordenador de Polo 

 

Quanto ao acesso ao Coordenador no Polo de Apoio Presencial 27,7% dos 

alunos consideraram como muito bom e 60,4% dos alunos consideraram o mesmo 

excelente. E os alunos ainda declararam que a proatividade da Coordenação em 

solucionar problemas apresentados pelos alunos é em 27,3% considerada muito boa 

e para 56,6% dos alunos a mesma é excelente. Com relação ao retorno às 

reclamações e sugestões dos alunos 82,1% dos alunos declaram como muito boa e 

excelente a articulação da Coordenação.  

 

Gráfico 55 – Acessibilidade Comunicativa 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 56 – Proatividade na Resolução de Problemas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

Gráfico 57 – Feedback aos Alunos 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Para 89,2% dos alunos as informações quanto ao horário de atendimento dos 

tutores é muito boa ou excelente,  

56,60% 

27,30% 

8,90% 

5,10% 

1,20% 

0,90% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Excelente

Muito Bom

Na Média

Satisfatório

Ruim

Não se aplica/não tenho informação

A Coordenação de Polo procura resolver os problemas apresentados 
pelos alunos. 

50,60% 

31,50% 

10,40% 

4,80% 

1,50% 

1,20% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Excelente

Muito Bom

Na Média

Satisfatório

Ruim

Não se aplica/não tenho informação

A Coordenação de Polo dá retorno às reclamações e às sugestões dos 
alunos. 



42 
 

 

Gráfico 58 – Horário de Atendimento 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.13 Desempenho do Professor Tutor Presencial 

 

Na aula inaugural, as informações sobre questões referentes ao 

funcionamento do curso, calendário, avaliações, atividades formativas e práticas 

foram descritas por 87,3% dos respondentes como sendo muito boas ou excelentes 

e quanto à qualidade de atendimento da tutoria em polo presencial os discentes 

declaram que 76,8% das respostas como sendo muito boa e excelente.  

 
Gráfico 59 – Aula Inaugural 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 60 – Dúvidas Acadêmico-Administrativa 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.14 Desempenho Professor Tutor Online 

 

Com relação ao trabalho do professor tutor online na rapidez de devolutivas e 

esclarecimentos de conteúdo os alunos declararam que os tutores online 28,8% 

dizem que os tutores são muito bons, e 28,8% declaram o trabalho dos mesmos 

como excelente. Com relação ao domínio de conteúdo, os alunos qualificam os 

tutores como muito bons e excelentes em 64,2% das respostas. No quesito 

motivação pelos temas trabalhados 19,3% avaliam satisfatoriamente os tutores, e 

55% dos estudantes classificam o trabalho motivacional da tutoria como muito bom 

ou excelente.  

 
Gráfico 61 – Agilidade nas Devolutivas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 62 – Domínio do Conteúdo 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

Gráfico 63 – Motivação em sala de aula 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 64 – Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.15 Short Paper 

 

Quanto a clareza e objetividade na orientação da correção do trabalho de 

finalização dos módulos intitulado “short paper”, 61,6% declararam que o trabalho do 

tutor foi muito bom ou excelente. Quanto à rapidez da devolução do trabalho 49,7% 

dos alunos consideraram o trabalho do tutor online de extrema rapidez.  

 

Gráfico 65 – Clareza e Objetividade 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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Gráfico 66 – Agilidade devolutiva short paper 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.16 Autoavaliação do Aluno 

 

Ao serem questionados se realizavam as atividades no prazo estabelecido 

32,8% dos alunos declararam que sim, conseguiram cumprir suas atividades na 

média dos prazos. E 45,1% declararam que conseguiram cumprir suas atividades 

em um bom e um excelente prazo de tempo, respeitando assim o cronograma 

estabelecido pelas Coordenações de Polo.  

 

Gráfico 67 – Realização das atividades acadêmicas 

  
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.17 Chat de Dúvidas 

 

Com relação ao instrumento de “chat de dúvidas”, se era compatível e 

utilizado para tirar dúvidas quanto a disciplina no A.V.A ( Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) 26,4% dos alunos declararam utilizar o chat de forma satisfatória e 

24,9% dos alunos declaram utilizar a ferramenta de tira dúvidas de maneira muito 

boa e excelente.  

 

Gráfico 68 – Utilização chat de dúvidas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.18 Desempenho Acadêmico 

 

Os discentes questionados quanto à utilização das avaliações para 

aperfeiçoar seu desempenho acadêmico, 26,8% declararam que em média sim, 

utilizam as avaliações para aperfeiçoar seus estudos, e 62% dos alunos 

questionados declararam utilizam as avaliações para melhorar sua performance de 

maneira muito boa e excelente.  
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Gráfico 69 – Aperfeiçoamento do desempenho acadêmico 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.19 Aprofundamento de Estudos 

 

O acadêmico para aprofundar seus estudos utilizando textos, bibliografias, 

materiais diversificados e websites complementares sugeridos no material dos 

cursos, em média 29,4% dos alunos declararam ampliar seus estudos através 

destes recursos, e 59% do total diz que o material complementar é muito bom ou 

excelente e por isso acessam e usam deste recurso para melhorar seu 

desempenho. 

 

Gráfico 70 – Aprofundamento de Estudos 

  
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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4.2.20 Aplicação dos Conhecimentos 

 

Com relação a articulação de conteúdos disciplinares e articulação dos 

mesmos com o conhecimento cotidiano, 73,5% dos discentes declararam que sim, 

que a articulação dos conteúdos das disciplinas na transposição para o cotidiano é 

muito bom e excelente.  

 

Gráfico 71 – Aplicabilidade dos conhecimentos em situações cotidianas 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 

 

4.2.21 Interação entre Professor Tutor e Acadêmico 

 

A interação entre professores tutores por meio das ferramentas 

disponibilizadas foi avaliada como satisfatória por 29,4% dos alunos, no entanto 

40,1% dos indivíduos questionados declaram que a interação com a equipe de EaD 

através das ferramentas disponíveis pode ser considerada muito boa e excelente.  
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Gráfico 72 – Interação aluno e professor tutor 

 
Fonte: CPA, UnC, 2015 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE  

 

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. 

A CPA percebe que a principal fragilidade detectada na Autoavaliação 

Institucional se concentra na visibilidade dos resultados das avaliações aos 

segmentos envolvidos e na divulgação das melhorias realizadas referente aos 

pontos frágeis apontados no relatório. 

 

5.1 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Comunicação Institucional, um dos indicadores avaliados pelos acadêmicos 

da UnC, atingiu a menor média conceitual, obtendo 3,50 em uma escala de 1,0 a 

5,0. A CPA entende como sendo uma média razoavelmente aceitável, mas que 

apresenta limitações que afetam diretamente a sua qualidade e principalmente a 

visão estabelecida pela Instituição na busca da excelência, merecendo desta forma, 

maior atenção.  

Foram identificadas, através da CPA, as ações desenvolvidas em 2015 pela 

Instituição a fim de minimizar os problemas de comunicação com seus públicos, 

sendo: elaboração e implementação da Política de Comunicação Institucional; 

criação de novo layout para o site institucional, canal UnC, youtube, facebook, 

boletim da pesquisa e portal do Diplomado; aperfeiçoamento dos canais  de 

comunicação com os públicos internos; elaboração do fluxograma da comunicação; 

elaboração do fluxo da matéria jornalística e divulgação do canal de Ouvidoria por 

meio das mídias sociais e mudança do Ouvidor. Contudo, cabe ainda à Instituição 

refletir acerca dos problemas de comunicação que a impedem de alcançar seus 

objetivos junto ao público alvo com excelência, uma vez que os resultados 

continuam apontando insatisfação por parte do corpo discente.   
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Dentre os comentários analisados, destaca-se a falta de comunicação e 

relacionamento entre alunos e professores, entre os Centros e Secretaria, entre os 

setores, resultando em informações equivocadas.  

Com base nos dados analisados nas respostas dos alunos podemos concluir 

que a imagem da UnC  para  com seus discentes na modalidade EaD pode ser 

considerada em sua totalidade como sendo em média “boa” ou  “excelente”, fato 

este que não excluí esta CPA de apontar e orientar caminhos de melhoria neste 

processo educativo com a busca sistematizada da EXCELÊNCIA  como um dos 

valores institucionais. 

A partir da análise dos questionários, levantaram-se os pontos a serem 

repensados pela gestão institucional: 

Diante deste cenário, questiona-se: como acontece a configuração de 

demanda de escuta de conflitos dos estudantes, professores, funcionários e 

comunidade externa?  

Existe efetivamente uma particularidade de diálogo de escuta?  

Existe um ser humano que “ouve” efetivamente as demandas? Quem entra 

em contato é “ouvido” e tem seu devido retorno? Ao finalizar o processo de escuta, 

existe algum índice de pontuação no sentido: “sua solicitação foi atendida”? “Sua 

solicitação foi parcialmente atendida”? “Ficou satisfeito com o encaminhamento de 

sua demanda”? Ou a comunicação é apenas por e-mail? Lembrando que o termo 

“ouvidoria” remete a interlocução dialógica e não comunicação unilateral. Há um 

telefone 0800 para atender a população? Existe uma pessoa responsável na 

instituição por esta interlocução? 

 

Pontos Fortes 

 Web site atualizado, interface amigável e conteúdos complexos a disposição 

da comunidade acadêmica. 

 

Pontos Frágeis 

 Comunicação interna da instituição; 

 Utilização de mídias sociais; 

 Comunicação visual dos espaços internos da instituição; 

 Divulgação da imagem da UnC junto a comunidade. 
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Recomendações 

 Intensificar a comunicação com os acadêmicos fazendo uso de redes 

sociais; 

 Ampliar os serviços de comunicação interna; 

 Ampliar a divulgação e aperfeiçoar os serviços da ouvidoria; 

 Buscar junto a comunidade acadêmica sugestões de formas de 

comunicação mais adequadas para aproximar a UnC da comunidade. 

 Centralizar as informações e demandas de comunicação na figura pessoal 

de um “Ouvidor” (a);  

 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. 

 Elaborar e implantar o Manual Acadêmico e Manual do Professor Iniciante. 

 Capacitação dos setores quanto aos ordenamentos jurídicos da Instituição, 

fluxograma de trabalho, rotinas diárias a fim de desenvolver efetivamente 

uma comunicação integrada e eficaz. 

 

5.2 PERCEPÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

 

Através dos resultados obtidos na categoria de avaliação “desempenho 

docente”, constatou-se que a prática à docência vem se desenvolvendo de maneira 

positiva no contexto geral da UnC. Atribui-se a esse resultado a intensificação das 

ações desenvolvidas diretamente com professores a fim de refletir a analisar a 

prática docente.  

A UnC possui um conjunto de documentos que visam à orientação sobre os 

procedimentos didático – pedagógicos aos docentes, abordando desde a introdução 

do trabalho pedagógico até as estratégias de avaliação, concluindo o processo  

ensino e aprendizagem do acadêmico. 

A oferta de capacitação pedagógica que vem se intensificando nos últimos 

tempos e visa à superação de práticas docentes ultrapassadas. Nos encontros com 

docentes são oferecidos subsídios aos docentes tais como as teorias atuais de 

aprendizagem.  Este esforço merece ser considerado tendo em vista que o professor 

é o principal agente para o cumprimento dos objetos de trabalho da IES.  



54 
 

 

É no trabalho em sala de aula que se cumprem as diretrizes e as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão, que balizam o fazer pedagógico eficiente para o 

desenvolvimento das habilidades e competências desejadas na formação do perfil 

profissional do egresso. Considerando que o professor é o principal agente para o 

cumprimento dos objetos de trabalho, a UnC tem buscado a intensificação de oferta 

de capacitação pedagógica, oferecendo subsídio aos docentes, como o curso de 

metodologias ativas oferecido em 03 etapas, totalizando 80 horas. O curso propôs 

inovações para o trabalho docente, bem como desencadeou grupos de estudos nos 

campi que buscam a discussão de conceitos que confrontam os saberes práticos e 

teóricos. São ações que culminam na formação que compreende o perfil profissional 

desejado, estabelecido por meio das diretrizes curriculares nacionais, observando o 

cenário atual desejável para a formação do profissional.  

A Universidade do Contestado vem atuando na formação para o exercício 

docente possibilitando identificar, rever e redimensionar conceitos que confrontam 

os saberes da experiência com os saberes teóricos, por meio de ações de formação 

continuada, planejada coletivamente na instituição de ensino. A organização e 

estruturação da formação pedagógica vêm seguindo uma linha preestabelecida em 

relação aos problemas diagnosticados, e transformada em metas.  

Ao analisar os registros da Universidade foram encontrados projetos de 

cursos oferecidos aos docentes num total de 191 horas, com as seguintes temáticas: 

 Articulação e Prática: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Planejamento de Curso: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Fomento a Pesquisa na UnC; 

 O caráter interdisciplinar da extensão; 

 Procedimentos de submissão da pesquisa – CEP; 

 Direitos humanos: quebrando preconceitos; 

 Educação ambiental; 

 Metodologias Ativas; 

 Estudos dirigidos do Ensino Superior e 

 Gestão acadêmica de curso. 

 

Observa-se, deste modo, que no que tange ao processo de formação 

pedagógica, a UnC vem trilhando um caminho apropriado para manter a excelência 
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e buscar inovações para o processo de ensino e aprendizagem. Com o intuito de 

ampliar o trabalho de formação docente, fazem-se algumas sugestões: 

 

- Configuração de um Plano Institucional de Formação Continuada com 

diversas possibilidades de formação didático-pedagógicas e que estas propostas de 

formação parta dos professores (buscar por meio de pesquisa, quais as demandas 

de formação dos próprios professores), ou seja, que os mesmos sejam questionados 

quanto ao que desejam “aprimorar-se”, para que o professor possa ser orientado a 

buscar  a formação que  melhor atenda as suas demandas; que esta formação seja 

organizada durante todo ano letivo, e não apenas de forma sazonal  e direcionada a 

temáticas específicas; é necessário o planejamento institucional  da formação 

continuada dos professores da UnC  pois,  

 

formação continuada é diferente de ‘capacitação’ ou ‘cursos de 
especialização’, formação continuada é uma política institucional que 
articula as demandas da universidade, ou da escola  e as demandas de 
seus profissionais na busca da construção dos objetivos e metas 
institucionais descritos  em planejamento estratégico ou projeto político 
pedagógico e que venha a apoiar a construção da  missão, visão e valores 
necessários a  estruturação da cultura institucional (GATTI, 1999). 

 

Ainda trabalhando a construção do conceito de formação continuada que 

defendemos traremos alguns dois princípios de formação:  

@ um primeiro princípio que defendemos é o de conceber a Formação de 

Professores como um contínuo (GARCIA, 1989) - “o desenvolvimento profissional é 

um projeto ao longo da carreira desde a formação inicial, à iniciação, ao 

desenvolvimento profissional contínuo através da própria carreira... o 

desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, 

que combina uma variedade de formatos de aprendizagem” (FULLAN, 1987, p. 215) 

p. 27. 

@ a formação se bem entendida, deve estar preferencialmente orientada para 

a mudança, ativando reaprendizagens nos sujeitos e na sua prática docente que 

deve ser, por sua vez, facilitadora de processos de ensino e de aprendizagens dos 

alunos (ESCUDERO, 1992, p. 57) p. 28.  

Estes dois princípios reforçam o que demonstra Mcfarland, em Pérez Serrano 

(1981), também citado por Garcia (1989) quando menciona que ensinar não é só 
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técnica. É em parte uma revelação de si mesmo e dos outros, uma complicada 

exploração do intelecto. O recurso mais importante do professor é ele próprio. 

Desta forma a concepção de formação de professores que poderá ser 

analisada como sugestão e como possibilidade para a UnC é:  

 Um processo contínuo, multifacetado com características próprias para cada 

etapa (inicial, de iniciação e permanente); 

 Trata-se de interação consciente entre adultos; 

 Pressupõe mesclar conteúdo acadêmico e pedagógico com prática de 

ensino; 

 Campo aberto para pesquisa e desenvolvimento. 

 

Em termos administrativos defende-se que a articulação de propostas de 

formação continuada institucional esteja vinculada ao plano de cargos e salários da 

instituição e a produção da pesquisa científica, que deverá ser constantemente 

avaliada em termos de produção acadêmica (artigos qualis, patentes de pesquisa, 

intervenções no mundo do trabalho realizados pelo corpo docente em conjunto com 

os discentes), e a descrição destas características de comprometimento profissional  

com a pesquisa já  devem ser sinalizadas no momento  da contratação de 

professores, sendo especificado  nos Editais de Concurso Público da Universidade. 

 A política institucional de formação continuada e em serviço da carreira 

docente acadêmica é condição máxima para a construção da cultura de pesquisa 

necessária a uma Universidade em seu papel social, pois apenas através da 

formação constante, incansável e articulada as demandas dos próprios professores 

pode-se pensar na reorganização, ampliação e estímulos a iniciação científica e a 

pesquisa na UnC, fato este que urge em termos de espaço-tempo, uma vez que a 

Instituição possui o compromisso descrito em seu PDI  de articular  a composição de 

cursos  de pós graduação de Mestrado e Doutorado nos próximos cinco anos. Assim 

como sugerimos a formatação de uma pesquisa com os docentes quanto as suas 

próprias demandas de formação, sugerimos também a formatação de consulta 

pública a comunidade acadêmica e a comunidade externa na busca da articulação 

de temáticas para o desenvolvimento da matriz curricular dos cursos de pós-

graduação em nível de Mestrado e Doutorado.  

Abaixo se apresenta uma possibilidade de orientação através de 

organograma que possa “desenhar” o campo de sugestão de ampliação da 
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formação continuada docente da UnC para os próximos quatro anos. Articula-se a 

reconfiguração da formação com as demais ações institucionais como: plano de 

cargos e salários; incentivo e apoio a pesquisa através de iniciação científica, perfil 

profissional de pesquisa desde a contratação, entre outros.   

O esquema deverá ser interpretado no sentido anti-horário:  

 

 
Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

Em conformidade com as questões analisadas, foi constatado ainda que há 

um desafio a ser trabalhado com os professores no que se refere as ações de 

extensão e sua aplicação junto à comunidade. É importante compreender que a 

Universidade, por sua organização possui como atribuição estender o conhecimento 

produzido à comunidade, porém, de acordo com as médias obtidas ao questionar os 

estudantes neste item, observa-se que para eles a atividade docente não atingiu 

patamares de excelência neste quesito. 

Vale salientar, que mesmo com a avaliação positiva do professor, foram 

verificados casos de baixo desempenho docente, em situações específicas. Essas 

especificidades serão apresentadas à Reitoria para o desenvolvimento de um plano 

de ação comprometendo Direção de Campus, Coordenação de Curso e Professor. 
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Pontos Fortes:  

a) Exposição inicial da disciplina, considerando conteúdos, metodologia, 

sistemática de avaliação; 

b) Domínio de conteúdos e metodologia docente; 

c) Motivação em sala de aula; 

d) Clareza na sistemática de avaliação adotada pelos professores 

 

Pontos Frágeis 

a) A extensão universitária como prática pedagógica; 

b) Interação junto à sociedade oferecendo retorno dos conhecimentos 

produzidos na universidade. 

 

Recomendações 

 Incluir no Projeto Pedagógico de Curso – PPC e Programa de formação 

pedagógica reflexões e diretrizes pertinentes ao desenvolvimento de 

extensão universitária como metodologia de trabalho em sala de aula; 

 Maior participação de docentes e discentes em Programas de extensão 

universitária institucional. 

 Continuidade da oferta de cursos de capacitação ou Formação continuada 

reforçando a proposta de metodologias ativas no contexto de sala de aula. 

 Estabelecer um plano de ação para recuperação de professores com baixo 

desempenho, estabelecendo compromisso com Reitoria, Direção de 

Campus, Coordenação de Curso e Professor. 

 

5.3 DESEMPENHO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Quanto ao indicador Desempenho da Coordenação de Curso, este 

apresentou resultados que exigem ações específicas da IES.  As maiorias das 

médias alcançadas não atingiram conceito 4,0.  

Estes dados podem ser considerados como fragilidades na Instituição tendo 

em vista que envolve as questões referentes ao conhecimento específico do 

processo de formação, integralização da matriz curricular e mecanismos de 

avaliação interna e externa.  
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O campus de Curitibanos foi o melhor pontuado, com 4,08, quanto à atuação 

de seus coordenadores de curso, no entanto os demais Campi ficaram com as 

médias de pontuação abaixo de 4,0 deixando a atuação dos coordenadores com 

uma avaliação sendo caracterizada como satisfatória, o que desconfigura o alcance 

de “EXCELÊNCIA” previsto nos campos de visão, missão e valores da UnC.  

 

Pontos Fortes:  

 Formação e titulação adequada à função de Coordenador de Curso. 

 

Pontos Frágeis 

 Domínio do Projeto Pedagógico do Curso pelos Coordenadores; 

 Cumprimento do que estabelecem os ordenamentos jurídicos da UnC; 

 Mecanismos de comunicação interna nos curso estão falhos. 

 

Recomendações 

Como sugestão a adequação desta situação na busca por Excelência, 

sugerimos: 

 Estruturar e 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. 

 

5.4 AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

 

Ao analisar a categoria “autoavaliação dos alunos”, foi possível constatar que 

os estudantes dos cursos de graduação na UnC fizeram uma avaliação bastante 

positiva com relação a participação nas aulas, aplicação dos conhecimentos 

adquiridos, pontualidade e assiduidade. No entanto, ainda cabe buscar melhorias 

nos aspectos de estudos independentes no que se refere a leituras e pesquisas 
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complementares. Observa-se pelas respostas obtidas que a dedicação dos 

estudantes está limitada ao contexto de sala de aula.  

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.  

 

Pontos Fortes: 

- Assiduidade dos estudantes; 

- Participação em sala de aula; 

 

Pontos Fracos: 

- Os estudantes não possuem hábitos de pesquisa; 

- Falta de autonomia para aprender por parte dos estudantes; 

 

Recomendações 

 Fortalecer a participação dos estudantes em atividades que envolvam 

pesquisa e extensão  

 Promover estudos independentes. 

 Fortalecer metodologias do trabalho pedagógico que envolva o estudante 

para a busca de aprendizagens, além dos conteúdos propostos pelos 

professores. 

 

Para o instrumento de avaliação na modalidade de educação a distância 

foram acrescidas questões específicas que se julgaram relevantes às políticas de 

ensino, os quais abordaram aspectos importantes acerca da atividade docente, 

gestão dos polos, comunicação institucional com seu público interno e a 

autoavaliação dos discentes EaD.  

A CPA com o compromisso institucional de gerar um processo avaliativo 

pertinente ao espaço tempo e especificidades da EaD necessário para a 

configuração da avaliação  2015-2  e considerando que a conversa, os diálogos e a 

interação são feitos sempre de forma direta com o professor, solicitou aos 

professores o encaminhamento direto do questionário para os mesmos e aguardou 

que as repostas retornassem no tempo solicitado, via e-mail.  
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Responderam o questionário 664 alunos, cujo instrumento/resposta encontra-

se arquivado digitalmente, para eventuais acessos que venham a ser necessários. 

O procedimento de coleta de dados ocorreu através de projeto elaborado pela 

CPA-UnC por meio de ferramenta disponível no Google sendo o googleforms. 

Após ter feito uma sequência de testagem de e-mails foi disparado em dois 

momentos os questionários aos alunos da EaD, com diferença de dez dias, apenas 

para os e-mails corretos e que estivessem com o status de matricula no portal AVA 

dos coordenadores de polo como “matriculado” ou “rematriculado”. Este questionário 

ficou disponível para resposta no período de 12/03/2016 a 27/03/2016.  

A sensibilização da campanha da Avaliação foi realizada através de e-mail 

marketing, banner digital no site da Universidade do Contestado, material impresso 

nos Polos de Apoio Presencial bem como e-mail dos coordenadores dos polos aos 

alunos de cada polo. Ainda foi disponibilizado computadores nos laboratórios de 

informática dos polos para que os alunos acessassem e respondessem. 

Após a devolução dos alunos, os dados foram tabulados automaticamente em 

uma planilha Microsoft Excel®, para posterior organização e discussão dos 

resultados que foi realizado através de estatística descritiva. 

Inicialmente podemos perceber que com os dados levantados das respostas 

dos alunos da EaD – UnC evidencia  um  perfil de comprometimento com seu  

próprio processo de formação e respeito institucional pois, dos 1778 (mil setecentos 

e setenta e oito) alunos matriculados, obtivemos a participação com respostas de 

664 (seiscentos e sessenta e quatro) alunos, totalizando  37,4% ( trinta e sete virgula  

quatro por cento) dos alunos matriculados, número este considerado relevante uma 

vez que trata-se de uma mostra de opinião maior do que um terço do valor total de 

alunos matriculados.  

O PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da Universidade para o 

quinquênio 2015/2019 possui como ponto focal o desenvolvimento de uma 

plataforma de Educação a Distância customizada e adequada às demandas da 

Instituição e de seu público alvo. Foram realizadas neste período adequações de 

arquitetura pedagógica que podem ser evidenciadas através do currículo, 

capacitação e formação para os professores e funcionários que atuam na área, 

mudanças estas que podem ser percebidas nas análises das respostas dos 

discentes dos cursos, que cumpriram o chamamento da CPA respondendo os 

questionários de avaliação institucional.  
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A Universidade vem utilizando os resultados das avaliações internas e 

externas como ferramentas de gestão com a finalidade de promoção da qualidade 

dos seus cursos e dos processos administrativos conforme constata-se no Quadro 

01, com apresentação das recomendações apontadas pela CPA/2014, bem como os 

encaminhamentos dados pela Instituição no ano de 2015. 

 

Quadro 01 – Recomendações CPA 2014 e Ações UnC 2015 

RECOMENDAÇÕES CPA 2014 AÇÕES REALIZADAS 2015 

Profissionalizar o sistema de registro da 
Extensão 

- Revisitado o fluxo, e a emissão do certificado é 
emitido pelo sistema. 

Melhorar a forma de registro e retorno das 
questões de Ouvidoria 

- Reformulação do Sistema de Ouvidoria e da 
hierarquia de gestão – Agilidade no processo 

Formar equipes para trabalhar problemas de 
comunicação 

- Formulação da Politica de comunicação da 
instituição e o fluxo de comunicação 

Fortalecer continuamente programas de 
orientação pedagógica para professores 
oriundos do mercado 

- Curso de Metodologias Ativas; e 
estabelecimento do programa de formação 
continuada docente - PRE 

Manter política de investimentos de médio e 
longo prazo 

- Previsão Orçamentária e Participação do Aluno 
na decisão de investimento - PRAP 

Implementar o portal do egresso - Portal Implementado 

Manter estratégias de manutenção e captação 
de estudantes nos cursos e investimentos 
para a UnC 

- Melhoria na política de atendimento ao 
discente. 
- Aumento do número de bolsas. 
- Estratégias de captação de alunos 

Fonte: CPA, UnC, 2016 

 

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 as 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. 
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Quadro 02 – 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 PA x 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 

 x x x x 

Identificar as causas da evasão e estabelecer ações 

anuais de reversão.  
 NA x x x x 

Promover a iniciação científica em projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e na realidade 

profissional, enriquecendo e qualificando o processo 

acadêmico.  

x PA x x x x 

Avaliar a viabilidade acadêmica 

(produção/publicação) e econômica dos programas 

de stricto sensu. 

x PA x x x x 

Institucionalizar e fortalecer os grupos de pesquisa 

da instituição. 
x A x x x x 

Efetivar a política de incentivo de publicações em 

periódicos qualificados. 
  x x x x 

Qualificar as revistas científicas. x PA x x x x 

Promover e difundir as produções acadêmicas nas 

áreas científica (pura e aplicada), didático-

pedagógica e tecnológica. 

x NA x x x x 

Estabelecer o Programa de Apoio à participação de 

docentes e discentes em eventos científicos. 
x A     

Implementar ações de extensão para o 

desenvolvimento, produção e preservação da cultura 

e do esporte. 

x PA x x x x 

Firmar os Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT no 

campus de Concórdia. 
 NA x    

Criar e implementar o Programa Diplomado UnC 

visando atender aos egressos dos cursos. 
 A     

Aperfeiçoar as ferramentas necessárias para a 

produção dos objetos de aprendizagem e para a 

modernização do ambiente virtual Moodle. 

 PA x x x x 

Ampliar a utilização da modalidade a distância nos 

cursos presenciais. 
 PA x x x x 

Ampliação da oferta de cursos na modalidade EaD 

com vistas a flexibilização do acesso ao ensino 
x PA x x x x 
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superior. 

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

Ampliação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu.    x 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 x x x x 

Aprimorar as redes de pesquisa em parceria com 

agentes públicos e privados como forma de 

fortalecimento da pesquisa institucional.  

x NA x x x x 

Articular o desenvolvimento de ações acadêmico-

administrativa com as necessidades da pesquisa e 

extensão. 

x PA x x x x 

Elevar a eficiência dos serviços da ouvidoria com 

vistas à melhoria do processo de gestão. 
x PA x x x x 

Fonte: PDI 2015-2019 

 

Quadro 03 – 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     

Incluir os programas de extensão como um dos 

parâmetros da avaliação institucional da UnC. 
 PA x    

Aprimorar os processos e procedimentos do 

planejamento, acompanhamento e avaliação 

institucional. 

x PA x 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     

Utilizar os resultados gerados pela CPA e de 

avaliações externas para promover a qualidade dos 

cursos. 

x PA x x x x 

Aprimorar a participação da comunidade externa na 

avaliação universitária.  
 NA x x x x 

Introduzir os modelos matriciais de currículos, 

organizados por eixos de conhecimento que 
 PA x x x x 
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viabilizem a interação e compreensão do aluno ao 

seu processo de formação. 

Fomento do ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 
  x x x x 

Fonte: PDI 2015-2019 

 

Quadro 04 – 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 x   

Priorizar o orçamento para ações acadêmicas de 

ensino/pesquisa e extensão. 
 A x x x x 

Qualificar as ações para maximizar receitas e 

minimizar custos/despesas. 
 A x 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 x x x x 

Avaliar e priorizar as recomendações da CPA no 

âmbito pedagógico, administrativo ao ano 

subsequente ao da avaliação. 

x A x x x x 

Aprimorar os canais de comunicação com o público 

interno e externo. 
 PA x x x x 

Fortalecer a imagem da Instituição. x PA x 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 x x x x 

Desenvolver programa de capacitação 

administrativa, nas diversas áreas de atuação da 

UnC. 

x PA x x x x 

Implementar o Plano de Carreira, Cargos e Salários 

para docentes e técnicos-administrativos. 
 NA x x x x 

Adotar o sistema de avaliação da produção 

institucional como ferramenta de avaliação de 

desempenho. 

x PA x 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 03 Políticas Acadêmicas, indicar pontos fortes 

e fracos e efetuar as recomendações sobre os itens avaliados à Administração 

Superior visa contextualizar e conduzir a Instituição ao autoconhecimento que 

permita a tomada de decisão frente à realidade diagnosticada por meio da 

Autoavaliação. 

 A CPA ao optar pelas Políticas Acadêmicas para a avaliação parcial no ano 

de 2015 teve como foco contribuir com as metas estabelecidas no PDI, em especial, 

com a meta de melhoria dos índices qualitativos do ensino Superior ofertado pela 

Universidade do Contestado. 
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Anexo A – Campanha Institucional CPA 2015 
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Anexo B – Instrumentos de Avaliação – Modalidade Presencial 
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Anexo C – Instrumentos de Avaliação – Modalidade Educação a Distância 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 

(PARCIAL) - Políticas Acadêmicas 

Avaliação Discente de Graduação – Modalidade a Distância 

 

Caro (a) Acadêmico (a) 

 

A Avaliação Institucional é fundamental para implementar ações importantes 

para o ensino, a pesquisa e a extensão e melhorar a infraestrutura disponível na 

UnC. 

Nesta etapa você irá avaliar as políticas acadêmicas. Leia as afirmações 

contidas no questionário e assinale a alternativa que melhor corresponde à sua 

opinião. Considerando a escala abaixo. 

 

ESCALA 

01 02 03 04 05 

Ruim Regular Satisfatório Muito Bom Excelente 

 

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 
         Letras Português-Inglês  
         Letras - Português respectivas Literaturas 
         Pedagogia  
         Logística 
         Marketing  
         Negócios Imobiliários 
         Processos Gerenciais 
         Secretariado Executivo 
         Gestão Financeira  
         Gestão de Recursos Humanos 
 
 

Módulo que você está cursando 
 

 
         I    
         II 
         III  
         IV  
         V  
         VI    
         VII 
         VIII 
         IX  
         X 
         XI 
         XII  
         XIII 
 

Gênero 

 
      Masculino                                    Feminino 
 

EIXO 03 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

INDICADORES  
Autoavaliação do Aluno 

01 02 03 04 05 

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

     

2 -Você utilizou ativamente o chat de dúvidas na 
disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. 

     

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

     

4 -Você procurou aprofundar os seus estudos 
consultando, frequentemente, os textos, bibliografias, 
materiais diversificados e/ou sites complementares 
sugeridos. 
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5 – Você percebeu ser capaz de aplicar os 
conhecimentos adquiridos na disciplina em situações 
do dia-a-dia. 

     

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

     

 

INDICADORES  
Avaliação da Coordenação de Polo 

01 02 03 04 05 

7 - 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 

     

8 - Você foi informado quanto aos resultados das 
avaliações realizadas pelo seu curso (ENADE, 
Comissão Própria de Avaliação - CPA...). 

     

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

     

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

     

11- A Coordenação de Polo procura resolver os 
problemas apresentados pelos alunos. 

     

12- A Coordenação de Polo dá retorno às reclamações 
e às sugestões dos alunos. 

     

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

     

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

     

 

INDICADORES  
Avaliação da Comunicação Institucional 

01 02 03 04 05 

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

     

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

     

17- Você considera adequada a comunicação interna 
da Instituição quanto a identificação dos setores (salas 
de aula, laboratórios, secretaria, biblioteca, entre 
outros). 

     

18 - Você considera adequada a comunicação interna 
da Instituição quanto a identificação do Polo de apoio 
Presencial e demais espaços utilizados pela EaD. 

     

19- Você considera adequada a comunicação e 
identificação visual referente a acessibilidade nos 
espaços internos e externos da UnC. 

     

20 - O serviço prestado pela Ouvidoria atende as suas 
necessidades e demandas como comunidade interna 
da UnC 
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21- O serviço prestado pelo canal Fale Conosco no 
Portal AVA atende as suas necessidades. 

     

22-Você considera positiva a imagem da UnC junto a 
Sociedade. 

     

 

INDICADORES  
Avaliação do Professor Tutor 

01 02 03 04 05 

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

     

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

     

24 - O professor tutor online tem domínio do conteúdo 
ministrado. 

     

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

     

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

     

      

27 - O professor tutor online foi claro e objetivo quanto 
a correção do short paper. 

     

28 - O professor tutor online foi ágil na devolutiva 
quanto a correção do short paper. 

     

 

Comentários e Sugestões sobre o Eixo 03 – Políticas Acadêmicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


