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1 INTRODUÇÃO 

 

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, na condição de sucessora de faculdades criadas pelos 

municípios de Canoinhas - Fundação das Escolas do Planalto Norte 

Catarinense (FUNPLOC) em 07.12.70; Caçador - Fundação Educacional do 

Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE) em 23.09.71; Mafra - Fundação 

Universitária do Norte Catarinense (FUNORTE) em 04.11.71; Concórdia - 

Fundação Educacional do Alto Uruguai Catarinense (FEAUC) em 09.04.76; 

Curitibanos - Fundação Educacional do Planalto Central Catarinense 

(FEPLAC), em 24.06.76. 

 Ato contínuo, credenciou e reconheceu a Universidade do Contestado 

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 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. 

No ano de 2010, as mantenedoras foram unificadas, com exceção da 

Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), ficando as 

demais tuteladas pela mantenedora Fundação Universitária do Contestado, 

FUnC. Com a unificação, a sede da Reitoria da UnC foi estabelecida na cidade 

de Mafra. A sua estrutura passou a ser composta dos campi de Mafra, 

Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho. 
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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 3,80 como média conceitual, cujo Decreto nº 1.106, 

de 06.08.2012 (Parecer nº 107/2012/CEE/SC; Resolução nº 052/2012/CEE/SC) 

renovou o credenciamento, por 3 anos. 

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. 

Passando a integrar a estrutura da Universidade os polos, localizados nos 

municípios de Iporã do Oeste, Chapecó, Campos Novos, Concórdia, Lages, 

Caçador, Curitibanos, Blumenau, Porto União, Canoinhas, Mafra, São João 

Batista, Rio Negrinho, São Francisco do Sul, Balneário Camboriú, Florianópolis 

e Tijucas. 

Por meio do ensino, pesquisa e extensão - indissociáveis atividades-

fins, a 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 estrutura física para atendimento a sua clientela de 9.568 estudantes 

é realizada em 6 campus e 17 polos, por meio de 7 bibliotecas com um acervo 

de mais 180 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 para atender as áreas 

de engenharia, tecnologia, saúde e alimentos. ⅓ do corpo docente composto 

de professores mestres e doutores em tempo integral; ambiente virtual de 

aprendizagem, 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). 

A performance da UnC em relação ao Índice Geral de Cursos - IGC é 

evolutiva, como se observa no quadro 1 do IGC contínuo de 2007 a 2013. 
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Quadro 1: IGC UnC (2007 – 2013). 
ANO IGC CONTÍNUO IGC FAIXA 

2007 208 3 

2008 202 3 

2009 191 2 

2010 1,93 2 

2011 2,13 3 

2012 2,75 3 

2013 2,91 3 

Fonte: INEP, (2014). 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

A composição da CPA seguiu o estabelecido na Resolução UnC-

CONSUN nº 043/2010 até a data de 26/09/2014, quando o Conselho 

Universitário aprovou a 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. 
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A composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA – UnC tem os 

seguintes representantes: 

Segmento Docente: 

Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt – modalidade presencial 

Greissa Leandra de Marco – modalidade a distância 

Segmento Técnico Administrativo 

Weslei Pauli 

Adriana Marchesan 

Segmento Discente 

Valéria Aparecida Peters - modalidade presencial 

Rosangela Fátima Mendes Mayer - modalidade a distância 

Segmento da Comunidade Externa 

Ariana Chagas Knol 

Maralú Clement Tureck 

  

1.3 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 no ano de 2014, teve como meta atingir os 

objetivos estabelecidos no projeto de autoavaliação contido no PDI (p.93), 

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 2013. 
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O Planejamento Estratégico foi constituído com base na missão e visão 

da instituição. As ações estratégicas desencadeadas estão descritas no item 

1.3.1 Etapas e Cronograma de Execução Avaliação Institucional 2014. 

 

1.3.1 Etapas e Cronograma de Execução Avaliação Institucional 2014 

 

Quadro 2: Cronograma da Avaliação Institucional 
 

ETAPAS 

E AÇÕES 

 

2014 2015 

A
B

R
 

M
A

IO
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

Reanálise dos dados 
apresentados no relatório 
CPA de 2013: Traçar e 
sugerir ações 
administrativas e 
pedagógicas a partir das 
sugestões da CPA 2013 

             

Sensibilização/mobilizaçã
o para autoavaliação 
2014; seu funcionamento 
e as suas ações a 
comunidade acadêmica        

             

Validação crítica do 
questionário de coleta 
pelos integrantes da CPA            

             

Aplicação do questionário 
avaliando 2014 (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                

             

Interpretação e Análise 
quantitativa e qualidade 
dos resultados 

             

Elaboração do relatório 
parcial            

             

Socialização dos 
resultados para a CPA   

             

Elaboração do relatório 
final 2014/parcial período 
avaliativo  

             

Socialização dos 
resultados para os demais 
segmentos        

             

Ações sugeridas para 
mudanças e apresentadas 
à Reitoria 

             

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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1.3.2      Resultado Esperado 

 

O principal resultado esperado é a sensibilização da Administração 

Superior quanto a necessidade de ações pontuais diante das informações 

coletadas em todos os segmentos envolvidos no processo, fazendo com que 

estas informações venham a ser utilizadas como ferramentas de gestão na 

UnC nos termos descritos no PDI (p. 25). 
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2 METODOLOGIA 

 

Nos termos do Projeto de Avaliação Institucional (PDI, p.97) o universo 

da pesquisa contemplou cursos de graduação, pós-graduação e administração, 

envolvendo discentes, docentes, técnicos administrativos, órgãos executivos e 

segmentos da sociedade civil. 

A pesquisa de natureza descritiva, considerando o interesse, campo, 

metodologia e objeto, apresentou a exposição, o registro, a análise e a 

interpretação dos dados coletados. 

Para a obtenção do propósito da CPA foram utilizadas as seguintes 

etapas/técnicas de pesquisa: 

a) Documentação indireta: resultados obtidos pelos cursos no ENADE e/ou 

quando do reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos 

pelo CEE/SC e Ações propostas pela CPA 2013. 

b) Documentação direta:  pesquisa de campo. Análises realizadas por meio 

de: i) questionário com questões fechadas para docentes, 

coordenadores de curso, técnicos administrativos e representantes da 

sociedade civil; ii) questionário com questões fechadas e abertas para 

os discentes; iii) questionário com questões abertas aos diretores de 

campus. 

c) Observação direta intensiva e sistemática, em equipe, nos polos de 

apoio presencial à modalidade de educação a distância. 

 

Com o objetivo de atingir, no mínimo, 50% do universo de segmentos 

da UnC foram distribuídos 9.568 questionários, com retorno de 4.936 

respostas, sendo atingido 51,8% do universo avaliado. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

A identidade institucional da UnC é caracterizada pelo binômio Missão 

e Visão, onde a missão define a razão de sua existência e a visão a situação 

desejável para o futuro. 

O que fazemos e para que existimos, a forma pela qual o processo 

educacional deve ser focado se depreende da Missão: “Proporcionar condições 

concretas de desenvolvimento da sociedade nos campos científico, técnico e 

cultural, a partir da reinterpretação do passado, firmando raízes e buscando 

formas alternativas para delinear o futuro e possibilitar o crescimento 

socioeconômico e político-cultural no âmbito de sua abrangência”. 

O futuro almejado pela Instituição de “Ser reconhecida como uma 

Universidade de referência no Estado de Santa Catarina, pela excelência e 

qualidades docente e discente, voltada para a ação comunitária” tem o papel 

de extrapolar os anseios diários do ensino superior na dimensão temporal. É o 

desejo da UnC relacionado com a projeção de oportunidades futuras. A visão 

pode se constituir em elemento de motivação daqueles que integram a UnC e 

ferramenta na condução da Universidade para onde quer chegar e como quer 

ser percebida ou reconhecida no Estado de Santa Catarina. 

A UnC, em 2014, passou pelo processo de reorganização interna 

visando a competitividade qualitativa do ensino superior e dos serviços 

prestados a comunidade, focando em prioridades e fazendo inovações capazes 

de dar sustentação à área acadêmica. Neste diapasão as ações 

administrativas foram projetadas e executadas para a viabilidade financeira, 

visando estabelecer uma política de pessoal isonômica entre professores, 

formação continuada para todos os segmentos (Resolução UnC-Reitoria nº 

025/2014), ampliação de investimentos em pesquisa e núcleos de inovação 

tecnológica (Resolução UnC-Reitoria nº 027/2014), otimização de espaços, 

manutenção/recuperação da infraestrutura, valorização dos discentes e 

egressos (Resolução UnC – Reitoria nº 028/2014), entre outras ações. 
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Consciente de sua responsabilidade frente às Comunidades em que 

está inserida, e considerando os diversos fatores e forças que afetam a 

sustentação da UnC, foi desencadeado o Planejamento Estratégico 2014-2018, 

sem perder de vista a concepção de que a práxis compreende além do 

momento laborativo, também o momento existencial, de transformação da 

atividade humana. 

A UnC é uma instituição de origem pública, de caráter privado e sem 

fins lucrativos. O compromisso é com a Comunidade regional e está 

diretamente vinculado aos municípios de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 

Mafra, Porto União e Rio Negrinho e desde a década de 1970 e se fortalece 

com as ações de responsabilidade social desencadeadas no ano de 2014. 

Em 2014, no âmbito assistencial, foram realizados 12.679 

atendimentos realizados na área da saúde, 1.281 acompanhamentos 

processuais nos Núcleos de Práticas Jurídicas – NPJs às pessoas carentes e 

3.858 atendimentos aos animais de pequeno e grande porte nos hospitais 

veterinários, gratuitamente. 

Ciente da sua responsabilidade social a UnC vem desenvolvendo 

pesquisas e projetos de extensão de forma indissociável com o ensino, por 

meio de pesquisas vinculadas as temáticas de meio ambiente, inclusão, 

desenvolvimento social e econômico, promoção de eventos e parcerias para 

dar assistência no contexto social, econômico e ambiental da região de sua 

atuação. 

Considerando a pluralidade e a diversidade cultural, no sentido de 

construção da cidadania, a UnC prioriza ações de intervenção buscando 

soluções para os problemas ambientais. No ensino, se fortalecem as políticas 

afirmativas, como as relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-

brasileira e educação em Direitos Humanos 

O presente Relatório de Autoavaliação institucional é parcial 2014 

(Ciclo 2013-2015). Na sequência apresenta-se a transcrição do PDI da 

Universidade do Contestado com as metas propostas para cada Eixo. 

 



17 

 

3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

Política: Utilização dos resultados da avaliação institucional como referência 

para o processo de gestão institucional. 

Quadro 3: Utilização dos Resultados da Avaliação Institucional como Referência para  
o Processo de Gestão Institucional. 

Objetivos Metas Propostas Situação 

1 - Aprimorar a 
sistemática de 
autoavaliação 
institucional 

Aprimoramento e ampliação dos 
instrumentos voltados para a 
Avaliação Institucional. 

2011/2015 

Utilização da Avaliação Institucional e 
de Cursos, nas 10 dimensões, como 
ferramentas de gestão na UnC. 

2011/2015 

Desenvolvimento de Programa de 
Avaliação para a Extensão, Pesquisa 
e EAD. 

2011/2015 

Fonte: PDI (p. 25, 2011). 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam o conhecimento e as percepções da 

sociedade civil avaliada pela CPA (2014) em relação ao programa de avaliação 

institucional da UnC. 

Gráfico 1: Conhecimento da Sociedade Civil sobre o Programa de Avaliação 
Institucional da UnC. 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 2 – Percepção da Sociedade Civil sobre as Evidências de transparência na 
tomada de decisões perante a comunidade. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

3.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Política: Difusão das Políticas Institucionais 

Quadro 4: Difusão das Políticas Institucionais 
Objetivos Metas Cronograma 

1 - Revisar o 
Planejamento 
Estratégico 

Revisão do planejamento estratégico. 
2011/2011 

2 - Fortalecer as 
Políticas 

Institucionais 

Articulação permanente entre ensino 
pesquisa e extensão. 

2011/2015 

Priorização de recursos financeiros para 
efetivar das políticas institucionais através 
de política orçamentária anual. 

2011/2015 

Fonte: PDI (p. 21, 2011). 

Os Gráficos 3, 4, 5 e 6 demonstram a percepção pública no que diz 

respeito às Políticas Institucionais aplicadas na UnC. 
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Gráfico 3: Análise da percepção dos egressos e da sociedade civil sobre o 
desenvolvimento institucional da UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Gráfico 4: Percepção dos egressos da UnC perante a coerência e missão da 
Universidade no atendimento as demandas econômicas e sociais da região. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 5: Avaliação da sociedade civil sobre a coerência dos cursos com a missão da 
UnC no atendimento as demandas econômicas e sociais da nossa região. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Gráfico 6: Análise da sociedade civil em relação a Universidade do Contestado como 
prestadora de serviços no segmento social.  

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

No Gráfico 7 pode-se observar que a UnC alcança a sua missão 

quando avaliada pelos egressos no que tange a obtenção de competência e 

habilidades necessárias para sua atividade profissional. 
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Gráfico 7: Avaliação dos egressos da UnC perante as competências obtidas durante a 
formação para o exercício da 
profissão.

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

No Gráfico 8 pode-se observar que existe um bom índice de 

participação dos acadêmicos nas ações promovidas pela Comissão Própria de 

Avaliação. 

Gráfico 8: Participação dos discentes nas ações promovidas pela CPA. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição especialmente no que se 

refere a inclusão social, desenvolvimento econômico e social, defesa do meio 

ambiente, memória cultural, produção artística e do patrimônio cultural. 

Política: Difusão de política de responsabilidade social, inclusão, 

desenvolvimento econômico e social, defesa do meio ambiente, memória 

cultural, produção artística e do patrimônio cultural. 

Quadro 5: Difusão de Política de Responsabilidade Social, Inclusão, Desenvolvimento 
Econômico e Social, Defesa do Meio Ambiente, Memória Cultural, Produção Artística e 
do Patrimônio Cultural. 

Objetivos Metas Cronograma 

1 – Fortalecer a 
atuação da 

instituição nos 
programas de 
promoção do 

desenvolvimento 
socioeconômico 
e preservação 

do meio 
ambiente 

Implementação de projetos que 
promovam a responsabilidade social. 

2011/2015 
 

Implementação de projetos que 
promovam a inclusão. 

2011/2015 
 

Implementação de projetos que 
promovam o desenvolvimento 
econômico e social. 

2011/2015 
 

Implementação de projetos que 
promovam a defesa do meio ambiente. 

2011/2015 
 

Implementação de projetos que 
promovam a memória cultural, produção 
artística e do patrimônio cultural. 

2011/2015 
 

Fonte: PDI (p. 22, 2011). 

Os Gráficos 9 e 10 apresentam a projeção da UnC no desenvolvimento 

municipal e regional sob a ótica da comunidade externa, seus acadêmicos e 

egressos. 

Gráfico 9: Percepção da projeção da Universidade como instituição essencial para o 
desenvolvimento municipal e regional. 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
 
Gráfico 10: Percepção dos acadêmicos de graduação sob o desenvolvimento da 
pesquisa e extensão no atendimento das necessidades regionais. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

3.3 EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

Dimensão 2: A política para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e 

respectivas formas de operacionalização incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades  
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Política: Promoção do Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociada. 

Quadro 6: Promoção do Ensino, Pesquisa e Extensão de Forma Indissociada. 
Objetivos Metas Cronograma 

1 - Articular políticas 
de Ensino, Pesquisa, 
Pós-Graduação e da 

Extensão 

Articulação permanente entre as 
ações de desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão. 

A partir de 2011 

2 - Redirecionar 
programas de 

incentivo para a 
Pesquisa e Extensão 
em conformidade com 

as demandas 
regionais de atuação 

Revisão quadrienal das linhas de 
pesquisas dos PPCs dos cursos 
conforme as demandas regionais. 

A partir de 2011 

Criação de fórum permanente de 
avaliação dos programas de pesquisa 
e extensão. 

A partir de 2011 

Aprimoramento contínuo da produção 
científica e tecnológica da UnC. 

A partir de 2011 

3 - Estabelecer 
Política de Formação 

continuada para 
docentes 

Criação e fortalecimento de programa 
permanente de Formação Continuada 
para docentes. 

A partir de 2011 

4 - Articular políticas 
de Ensino, Pesquisa, 
Pós-Graduação e da 
Extensão com a EAD 

Articulação permanente entre as 
ações de desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão com EaD. 

A partir de 2011 

5 – Ampliar 

programas de stricto 

sensu 

Reativação dos dois programas stricto 
sensu (áreas da saúde e educação). 

2011/2013 
 

Criação de um programa de sricto 
sensu – doutorado. 

2011/2014 

Criação de um programa de sricto 
sensu – mestrado. 

2011/2015 

Fonte: PDI (p. 21-22, 2011). 

No Quadro 7 apresenta-se os conceitos de curso da UnC reconhecidos 

em 2014 pela CEE/SC. 

 
  Quadro 7: Conceito de cursos da UnC reconhecidos pela CEE/SC. 

Cursos Conceito 

Administração 4,08 

Ciências Contábeis 4,27 

Licenciatura Pedagogia 4,12 

Direito 3,02 

Optometria 4,19 

Educação Física (Porto União) 3,55 

Educação Física (Curitibanos) 3,05 
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  Fonte: CEE/SC, (2014). 
 
 

Quando da avaliação institucional frente as áreas de gestão, obteve-se 

o seguinte panorama. Na percepção dos Diretores de Campus (segmento do 

órgão diretivo) a Pró-reitoria de Ensino em relação à comunicação interna 

como sendo ótima (2) e boa (4). A sistemática de trabalho foi avaliada como 

satisfatória (4), boa (1) e ótima (1). A organização do setor como sendo 

satisfatória (3), boa (1) muito boa (1). A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Extensão foi avaliada no quesito “comunicação” como ótima (3), 

boa (3). A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento foi avaliada como 

ótima (6) em relação à comunicação. 

Na Tabela 1 podemos observar a média ponderada das notas dos 

critérios avaliados pelos discentes em relação aos docentes. 

Tabela 1: Média ponderada da avaliação dos acadêmicos em relação aos docentes. 

MÉDIA DOS CRITÉRIOS SUPERIORES 

ITEM MÉDIA 

Carga horária 4,46 

Domínio do conteúdo 4,49 

Pontualidade 4,51 

Relacionamento 4,49 

Avaliação 3,96 

Interesse e motivação 4,50 

Organização e disciplina 4,72 

Clareza e objetividade 4,37 

Metodologia 0 

Pesquisa e extensão 0 

 

MÉDIA DOS CRITÉRIOS INFERIORES 

ITEM MÉDIA 

Pesquisa e extensão 4,04 

Metodologia 3,95 

Clareza e objetividade 4,07 

Pontualidade 4,30 

Organização e disciplina 3,98 

Avaliação 4,10 

Relacionamento 4,30 

Interesse e motivação 3,79 

Domínio do conteúdo 4,33 

Carga horária 4,29 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Como resultado da avaliação institucional demonstra-se por meio do 

Gráfico 11 as médias globais da UnC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11: Resultado global da avaliação institucional por meio de média ponderada 
das avaliações discentes, docente e de coordenadores. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

O conhecimento dos egressos em relação aos programas de pesquisa 

e extensão da UnC é positivo, conforme o Gráfico 12. 

Gráfico 12: Conhecimento dos egressos sobre os programas de pesquisa e extensão 
da Universidade. 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

No Gráfico 13 apresenta-se o resultado da avaliação institucional no 

que tange a percepção de egressos e da sociedade civil quanto o desempenho 

dos estágios da UnC. 

 
Gráfico 13: Análise do desempenho dos estágios da UnC pelos egressos e 
comunidade externa. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 

 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade.  
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Política: Definição de uma política para comunicação com o público interno e 

externo. 

Quadro 8: Definição de uma Política para Comunicação com a Sociedade Público 
Interna e Externa 

Objetivos Metas Cronograma 
1 – Criar um 
modelo de 

comunicação 
eficaz com os 

públicos 
internos e 
externos 

Aprimoramento de mecanismos de 
comunicação interna. 

2011/2015 

Aprimoramento de mecanismos de 
comunicação externa. 

2011/2015 
 

Identificação de stackholders. 2011/2015 

2 – Criar 
mecanismo de 

avaliação e 
controle da 

comunicação da 
UnC com os 
seus públicos 

Definição das hierarquias e prioridades 
para estruturação dos mecanismos de 
controle da comunicação. 

2011 

Elaboração do fluxograma da comunicação. 2011 

Criação dos instrumentos de validação e 
controle da comunicação e seus meios. 

2011 

Fonte: PDI (p. 22-23, 2011). 

Evidencia-se por meio dos Gráficos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 a visão da 

comunidade interna e externa da universidade em relação a sua comunicação 

institucional. 

Gráfico 14: Percepção dos discentes quanto a qualidade e quantidade de informações 
disponíveis no site da Universidade. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Gráfico 15: Avaliação discente da contribuição da ouvidoria para melhoria dos 
serviços. 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Gráfico 16: Meios de comunicação utilizados pela comunidade externa e egressos 
para obtenção de informações da UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
Gráfico 17: Análise da eficácia da comunicação e do marketing da UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 



30 

 

 
Gráfico 18 – Qualidade das informações disponibilizadas no site da UnC (informações 
vinculadas de forma clara e objetiva). 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19: Avaliação dos egressos em relação a forma com que a UnC interage com 
seus ex-alunos. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Dimensão 9: Políticas de atendimentos ao estudante  

Política: Viabilização do acesso e permanência dos alunos bem como a 

permanente relação com os egressos. 

Quadro 9: Viabilização do Acesso e Permanência dos Alunos e Relação com os 
Egressos 

Objetivos Metas Cronograma 
1 – Aprimorar as 

políticas de 
acesso e 

permanência do 
estudante 

Estabelecimento de diretrizes de 
atendimento e permanência do discente no 
âmbito acadêmico e administrativo. 

2011/2015 

Aprimoramento dos programas de bolsas 
de estudo e financiamento para alunos 
carentes. 

2011/2015 

2 – Viabilizar a 
permanente 

relação da UnC 
com os 

egressos 

Desenvolvimento de políticas de 
acompanhamento e formação continuada 
de egressos. 2011 

Fonte: PDI (p. 25, 2011). 

 

Os Gráficos 20 e 21 demonstram os aspectos relacionados as ações 

de assistência ao estudante e as respectivas avaliações e nível de 

conhecimento das partes interessadas da universidade. 

 
 
 
 
Gráfico 20: Conhecimento da comunidade externa e dos egressos sobre os programas 
de atendimento ao estudante da UnC. 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Gráfico 21: Avaliação da percepção dos acadêmicos frente as ações de assistência 
estudantil da UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 

3.4 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Dimensão 5: Políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 

condições de trabalho.  

Política: Implantação de uma política de pessoal. 
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Quadro 10: Implantação de uma Política de Pessoal. 
Objetivos Metas Cronograma 

1 – Implantar a 
política de 

pessoal definida 
após a 

concretização 
da unificação 

das fundações. 

Consolidação do Plano de Carreira Cargos 
e Salários. 

2011/2015 

Implantação definitiva da contração por 
processo seletivo de novos empregados. 

2011 

Aprimoramento da avaliação de 
desempenho docente e técnico-
administrativo por meio de indicadores. 

2011/2015 

Promoção e inserção permanente dos 
docentes e técnico-administrativos em 
programas (presenciais e a distância) para 
a qualificação/capacitação. 

A partir de 2011 

2 – Atender os 
requisitos de 
titulação e 

dedicação de 
tempo integral 
nos termos da 

legislação. 

Ampliação do número de docentes com a 
titulação de doutor em 25% do quadro total 
dos docentes. 

2011/2015 
 

Ampliação da dedicação de tempo integral 
do corpo docente para 40%. 

2011/2015 

Fonte: PDI (p. 23, 2011). 

A avaliação institucional em 2014 também buscou a percepção dos 

usuários internos acerca de suas condições de trabalho, conforme Gráfico 22. 

Gráfico 22: Percepção dos colaboradores da UnC em relação as condições de 
trabalho.

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Os Gráficos 23 e 24 relacionam a percepção dos egressos e da 

sociedade civil perante a política de gestão da UnC. 
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Gráfico 23: Percepção da comunidade externa e egressos sobre a política de gestão 
da Universidade (transparência). 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 
 
Gráfico 24: Modelo de gestão x Promoção da inovação, ampliação e solidificação da 
UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 

A Sistemática de trabalho da Pró-Reitoria de Ensino foi avaliada ótima 

(1), boa (1), satisfatória (4). A organização do trabalho foi considerada como 
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muito boa (1), boa (1), satisfatória (3). A Sistemática de trabalho da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão foi avaliada ótima (1), muito 

boa (3), boa (1), satisfatória (1). A organização no trabalho foi considerada 

como ótima (1), muito boa (2), boa (2), satisfatória (1). A Sistemática de 

trabalho da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento foi avaliada ótima 

(1), muito boa (2), boa (2), satisfatória (1). A organização no trabalho foi 

considerada como muito boa (3), boa (1), satisfatória (1) e regular (1). 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios 

Política: Consolidação de gestão integrada. 

Quadro 11: Consolidação de Gestão Integrada 
Objetivos Metas Cronograma 

1- Promover a 
revisão 

estatutária e 
regimental. 

Avaliação da atual estrutura para revisão 
dos ordenamentos jurídicos. 

2011/2015 

Participação efetiva dos colegiados nas 
discussões de decisões institucionais. 

2011/2015 

2 – Consolidar a 
gestão 

integrada entre 
a mantenedora 

e mantida 

Criação e análise de indicadores de gestão. 2011 

Promoção permanente de fóruns de 
debates para articular ações da 
Mantenedora e Mantida. 

A partir de 2011 

Fonte: PDI (p. 24, 2011). 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior Política: 

Adequação do modelo jurídico organizacional da UnC que assegure a 

viabilidade econômica e financeira da instituição. 

Política: Adequação do modelo jurídico organizacional da UnC que assegure a 

viabilidade econômica e financeira da instituição. 

Quadro 12: Adequação do Modelo Jurídico Organizacional 
Objetivos Metas Cronograma 

1 - Promover a 
sustentabilidade 

financeira da 
Instituição. 

Otimização dos custos da atividade meio da 
Instituição. 

2011/2012 

Captação de recursos por meio de projetos, 
junto aos órgãos fomentadores e 
financiadores. 

A partir de 2011 

2 – Aprimorar Utilização de indicadores para gestão. A partir de 2011 
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sistemática para 
análise e gestão 

dos relatórios 
contábeis / 
financeiros 

3 – Atualizar o 
Planejamento 
Estratégico da 

UnC 

Atualização permanente do Planejamento 
Estratégico. 

A partir de 2011 

Fonte: PDI (p. 26, 2011). 

 

3.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação.  

Política: Disponibilização de infraestrutura física e tecnológica para o 

desenvolvimento das atividades. 

Quadro 13: Disponibilização de Infraestrutura Física e Tecnológica para o 
Desenvolvimento de suas Atividades 

Objetivos Metas Cronograma 

1 - Garantir 
infraestrutura 

necessária para 
o Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Adequação da estrutura física e tecnológica 
para atender as especificidades do Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

2011/2015 

Disponibilização de condições para acesso 
aos deficientes. 

2011/2015 

Dimensionamento e cumprimento das 
necessidades de ampliação e atualização 
dos acervos das bibliotecas da UnC. 

2011/2015 

Ampliação e atualização dos recursos para 
uso e disseminação da informação digital. 

2011/2015 

2 - Oportunizar 
aos docentes e 

discentes 
acesso, às 

novas 
tecnologias 

Estruturação de programas para criar linhas 
de financiamento para aquisição de 
equipamentos de informática e acesso às 
novas tecnologias. 

2011/2015 

3 – Expandir a 
infraestrutura 

física e 
tecnológica para 

a EAD 

Abertura de novos Polos de apoio 
Presencial. 

2011/2015 

Aperfeiçoamento do sistema de gestão 
administrativo e pedagógico, para 
modalidade de EAD. 

2011/2015 

Fonte: PDI (p. 24, 2011). 
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A infraestrutura também é alvo de avaliação institucional pela 

comunidade interna e externa. Do gráfico 25 ao 35 aponta-se os resultados da 

avaliação institucional interna dos colabores e acadêmicos da IES no que tange 

a infraestrutura: conservação e limpeza do ambiente, salas de aula, acervo 

bibliográfico, laboratórios/clinicas e núcleos. 

Gráfico 25: Análise do ambiente de trabalho pelos colaboradores da UnC. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
Gráfico 26: Percepção dos acadêmicos em relação a limpeza das salas de aula. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 27: Percepção dos acadêmicos em relação a conservação das salas de aula. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
Gráfico 28: Percepção dos acadêmicos em relação a limpeza dos sanitários. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 29: Percepção dos acadêmicos em relação a conservação dos sanitários. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
Gráfico 30: Percepção dos acadêmicos em relação a quantidade dos sanitários. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
Gráfico 31: Percepção dos acadêmicos em relação a conservação dos laboratórios, 
núcleos e 
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clínicas.

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
Gráfico 32: Percepção dos acadêmicos em relação a quantidade de laboratórios, 
núcleos e clínicas. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 33: Percepção dos acadêmicos em relação a conservação das bibliotecas. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
Gráfico 34: Percepção dos acadêmicos em relação a quantidade de acervo 
bibliográfico por curso de graduação. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 35: Percepção dos acadêmicos em relação ao acervo bibliográfico on-line. 
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

Nos Gráficos 36 e 37 evidencia-se a percepção externa da infraestrutura 

física da UnC e a utilização do seu espaço e acervo científico e tecnológico pela 

comunidade. 

 
Gráfico 36: Percepção da comunidade externa e dos egressos em relação a 
infraestrutura física da UnC para o exercício do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 
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Gráfico 37: Utilização dos espaços e do acervo científico e tecnológico da UnC pela 
comunidade. 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

 

Esses eixos/dimensões organizam os processos acadêmicos para o 

cumprimento da função da Universidade na produção e disseminação de 

conhecimentos e na intervenção junto à sociedade. Sua aplicação compreende 

a concretização das políticas institucionais. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

4.1 EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional na dimensão 8: 

Planejamento e avaliação (PDI, p.25) evidencia o objetivo de aprimorar a 

sistemática de autoavaliação institucional, cujas metas estabelecidas indicam a 

necessidade de aprimoramento e ampliação dos instrumentos, a sua utilização 

como ferramentas de gestão e a sua expansão para a extensão, pesquisa e a 

EAD, nas modalidades presencial e a distância. 

Os instrumentos aplicados foram validados criticamente pelos 

integrantes da CPA com a finalidade de aprimora-los. A modalidade de 

educação a distância foi avaliada pela primeira vez nos 17 polos de apoio 

presencial. A avaliação foi ampliada para os funcionários técnicos-

administrativos e avaliação do órgão diretivo (Diretores de Campus) e 

continuada para a extensão e pesquisa. 

Conforme quadro 14, foi obtida uma taxa de retorno de 51,8%, 

contemplando docentes, discentes, técnicos administrativos, sociedade civil e 

órgão diretivo. 

Quadro 14 – Segmentos participantes da avaliação 2014. 
Segmentos Nº Questionários 

Enviados 
Retorno 

Docentes 
Discentes 
Técnicos-Administrativos 
Sociedade Civil 
Órgão Diretivo 

9.568 4.936 

Taxa de Retorno 51,8% 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, (2014). 

Considerando o resultado dos questionários aplicados pode-se afirmar 

que no Eixo I há pouco conhecimento sobre o Programa de Avaliação 

Institucional –AI da UnC no segmento da sociedade civil e nos Egressos de 
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Pós-Graduação, sugerindo a tomada de ações de publicização e de devolutiva 

das ações da autoavaliação, bem como campanha de marketing externo e 

aprimoramento do site da AI. Tais ações poderão evidenciar à comunidade 

externa a transparência na tomada de decisões. Ressalte-se que os Egressos 

de Pós-Graduação participaram pela segunda vez da coleta de dados. 

A modalidade de educação a distância atende de forma suficiente a 

missão da UnC, definida no PDI. As fragilidades se concentram na integração 

entre os polos e campus (competição entre as modalidades presencial e a 

distância). As instalações administrativas e a Infraestrutura de serviço 

envolvidas nas atividades de EaD atendem adequadamente aos requisitos da 

dimensão.   

A IES comprova os recursos de TIC (audiovisuais, incluindo multimídia) 

em quantidades suficientes para atender às necessidades de professores, 

tutores, técnicos e estudantes envolvidos nas atividades de EAD.   

A informatização do sistema de bibliotecas atende de forma adequada 

as necessidades de registro e de utilização. A instituição apresenta suficiente 

política de atualização do acervo das bibliotecas do polo de apoio presencial.  

Como fragilidades administrativas: organização em pasta da vida 

funcional de professores / tutores atuantes; arquivo de alunos e processos 

seletivos. 

As metas estabelecidas para o Eixo 1 foram concretizadas em 2014, 

inclusive as sugestões da CPA 2013, se concretizaram com a inclusão de 

novos membros na CPA e a disseminação da nova resolução, bem como a 

base de dados da CPA 2013 foram utilizadas como ferramentas para o 

Planejamento Estratégico 2014/2018. 

 

4.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 



46 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional na dimensão 1: Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, p.21) estabeleceu a necessidade 

de revisão do planejamento estratégico e o fortalecimento das políticas 

institucionais. 

A análise dos dados coletados no Eixo 2 permite afirmar que a missão 

da UnC é conhecida e compreendida como base da sua organização, sendo 

parte da cultura externa e interna e que os cursos oferecidos estão coerentes 

com a missão e atendem as demandas econômicas da região. Para 30% dos 

egressos de graduação além de não interpretarem a sua aplicabilidade ou a 

desconhecerem, afirmam 25% dos respondentes que o perfil do aluno formado 

não reúne as competências necessárias para o exercício da profissão. Desta 

forma, recomenda-se a revisão dos PPCs, da qualificação docente, das 

condições de ensino e de aprendizagem (tais quais softwares, laboratórios e 

metodologias como o apoio pedagógico na disciplina/conteúdo), e Programas e 

Projetos com responsabilidade social (Resolução 040/2014). 

O processo de Planejamento Estratégico 2014-2018, com os campi e 

polos de EAD, foi realizado por meio de diagnóstico prévio das necessidades 

locais de forma participativa, envolvendo o maior número possível de pessoas 

da Universidade, professores, técnicos e representação de alunos. Este 

diagnóstico permitiu o envolvimento e o comprometimento da comunidade 

acadêmica na elaboração e execução do planejamento estratégico, com ações 

de curto, médio e longo prazo. 

O fortalecimento das políticas instituídas pelo Conselho Universitário 

foram socializadas de maneira encadeada, com o fim de articular o ensino, a 

pesquisa e a extensão. A socialização foi realizada de forma permanente por 

meio da publicação das Políticas Institucionais no site da UnC e divulgação nos 

colegiados de curso. Outra forma de socialização utilizada é o 

encaminhamento de todos os documentos aprovados no Conselho 

Universitário via correio eletrônico institucional (@unc.br). 

 Na área de pesquisa foram institucionalizados 34 grupos de 

pesquisa, com 300 pesquisadores, cujo norte pesquisado é voltado para a 

Preservação de Recursos Florestais, Reciclagem de Rejeitos Residenciais e 
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Industriais, Preservação de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ética, 

Transparência e Responsabilidade social, na região de inserção da UnC. A 

descoberta de um fóssil de pterossauro de mais de 80 milhões de anos pelo 

Centro de Paleontologia da UnC, descoberto no campo de pesquisa localizado 

no Município de Cruzeiro do Oeste, PR, refletem a evolução científica da 

Universidade. Ainda o apoio a eventos científicos (Resolução UnC/Reitoria nº 

023/2014) deflagrado em 2014 se mostrou profícuo ao oportunizar a 

participação de professores e discentes, antes nunca participantes. 

As ações de extensão passaram a ser normatizadas e organizadas 

(Resolução nº 40/2014) permitindo a indissociabilidade da extensão, ensino e 

pesquisa, sendo priorizadas atividades acadêmicas, encontros, jornadas e 

seminários de promoção das relações étnico-raciais positivas para os 

acadêmicos da UnC, bem como projetos de ação e intervenção na busca de 

soluções para os problemas ambientais. 

No ensino, com o objetivo de fortalecer as políticas afirmativas na UnC, 

foi estabelecido para o desenvolvimento da Política de Educação Ambiental a 

abordagem interdisciplinar (Resolução nº 029/2014); para a Política de 

Educação das Relações Étnico-Raciais a metodologia será articulada entre as 

diferentes áreas do saber, com a inclusão de conteúdos de forma 

interdisciplinar e/ou disciplinar relacionada a temática do curso (Resolução nº 

031/2014). A diversidade e acessibilidade como política institucional integram o 

Serviço de Orientação Educacional (Resolução UnC Reitoria nº 030/2014). 

O orçamento 2014 priorizou recursos para a extensão, pesquisa e 

ensino em 30% da receita, ou seja, o equivalente a 25.610.272,351 (vinte cinco 

milhões, duzentos e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e um real), 

atingindo assim a meta de priorização de recursos financeiros para efetivação 

das políticas institucionais através da política orçamentária anual (PDI, p. 21). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional na dimensão 3: 

Responsabilidade Social da Instituição (PDI, p.22) foi projetada para o 

fortalecimento dos programas de promoção do desenvolvimento 

socioeconômico e preservação do meio ambiente. 
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Na parte acadêmica, a Resolução nº 029/2014, estabeleceu a 

abordagem interdisciplinar para o desenvolvimento da Política de Educação 

Ambiental fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão nesta área. 

Dos projetos desenvolvidos em 2014, vinculados aos Programas 

Institucionais de responsabilidade social se evidenciou por meio das ações na 

área da saúde, com 13.219 atendimentos gratuitos, destinados àqueles mais 

carentes. Na área preservação ambiental 34 projetos de pesquisa estão em 

desenvolvimento, vinculados as questões de recursos florestais, reciclagem de 

rejeitos residenciais e industriais, preservação de recursos hídricos. Na área 

cultural foi instituído o “Coral UnC” com acadêmicos, professores e comunidade 

(Portaria UnC nº 295/2014), vinculado ao curso de Música. A área de esporte 

integrador foi legitimada pelo Programa Atleta UnC (resolução nº 024/2014), 

cujo investimento foi da ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). A memória cultural sobre a Guerra do Contestado, preservada e 

registrada, resultou em investimentos de pesquisa e produções artísticas, com 

exposição permanente no Campus de Mafra. 

 

4.3 EIXO 3- POLITICAS ACADÊMICAS 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional na Dimensão 2: Políticas 

para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (PDI, p.21/22) tem como objetivo 

articular políticas, redirecionar programas de incentivo, estabelecer programa 

de formação continuada, estabelecer políticas de ensino, pesquisa, pós-

graduação e extensão para a modalidade EAD e, ampliar os Programas de 

Stricto Sensu foi desencadeado em 2014 como segue. 

A meta de articulação entre as ações de ensino, pesquisa e extensão 

foram estabelecidas com a aprovação da Resolução UnC/CONSUN nº 

40/2014, onde se evidencia a forma com que a pesquisa e a extensão passam 

a integrar o ensino e como se caracteriza a extensão no ensino superior.  
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A partir da Resolução UnC – CONSUN nº 009/2014 foram 

estabelecidas as novas linhas de pesquisa da UnC, a fim, de permitir a 

reestruturação dos grupos de pesquisa institucionais e consequentemente das 

linhas de pesquisas dos Projetos Pedagógicos dos cursos em 2015. A 

aprovação no Conselho Universitário da resolução alterou as linhas de 

pesquisa estabelecidas anteriormente na Resolução UnC - CONSUN 

029/2011, e assim, permitindo aos colegiados a revisão quadrienal das linhas 

de pesquisas dos PPC’s dos cursos de graduação. 

O aprimoramento contínuo da produção científica e tecnológica da 

UnC, modalidade presencial e a distância, tem ocorrido pelo aumento de 

bolsas de pesquisa (interna e externa), criação de um Programa de Apoio a 

Participação em Eventos Científicos - PAPEC (Resolução UnC/Reitoria nº 

023/2014), reformulação e adequação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, 

Canoinhas e Concórdia (Resolução UnC/Reitoria nº 027/2014) e aumento dos 

Grupos de Pesquisa Institucionais (de 4 para 34 grupos certificados e ativos). 

Ainda, ações de ampliação da informação interna com a criação de um boletim 

informativo (Boletim de Pesquisa) e promoção do I Seminário dos Grupos de 

Pesquisa, os quais apresentaram e discutiram as atividades científicas 

realizadas em 2014, preparando acadêmicos, técnicos e professores para a 

pesquisa e produção científica. 

A política de formação continuada de docentes estabelecida no ano de 

2014 estabeleceu o programa permanente de Formação Continuada de 

professores e somou 80 horas de capacitação (Resolução nº 025/2014). As 

temáticas de formação contemplaram as políticas institucionais da UnC, 

práticas pedagógicas em EAD, diretrizes de pesquisa, diretrizes de extensão, 

prática pedagógica do professor universitário, pesquisa institucional e 

pesquisador, e a importância do resultado acadêmico. O Programa de 

Formação continuada para o corpo docente foi projetada de 2014 a 2016.  

Em relação à meta de criação de um programa de stricto sensu - 

doutorado, no período de 2011 a 2014, este não se efetivou em razão do 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, na avaliação trienal, ter 

obtido a nota 3 (três).  A tomada de decisão priorizou investimentos (humano e 
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financeiro) para melhorar seu nível conceitual. A próxima avaliação, se nota 5, 

determinará a oferta de um programa de doutorado na área. A ampliação de 

programa de stricto sensu - mestrado (2011/2015) está vinculado ao término 

dos estudos das áreas prioritárias para a Instituição e região de abrangência 

(Portaria UnC nº 027 de 18 de fevereiro de 2015). 

 A articulação da pesquisa, pós-graduação e extensão junto ao Ensino 

a Distância vem sendo fortalecida pela inclusão dos acadêmicos e professores 

do EAD nos Editais de bolsa institucional (Edital FAP 2014), participação em 

eventos científicos (SIPEX e JINC), programas e cursos de extensão 

universitária. Tais articulações visam corrigir o ponto frágil apontado pela CPA 

anterior. 

Na Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade (PDI, p.22), foram 

estabelecidas como metas o aprimoramento dos mecanismos de comunicação 

interna e externa; a forma de avaliação e controle da Comunicação. Com esta 

finalidade, a Resolução UnC/Reitoria nº.026/2014, definiu a política de 

comunicação institucional, que dispõe sobre a hierarquia e fluxograma da área, 

e estabelece a aliança com a ouvidoria/UnC. 

Para definir uma política de comunicação articulada entre todos os 

públicos que fazem parte da UnC, entender melhor e atender às demandas 

institucionais, o site da Universidade passou por reformulações e unificações 

de informações, com intuito de intensificar mecanismos de socialização dos 

documentos oficiais da UnC. Na referida homepage foram agregados 

conteúdos acadêmicos/administrativos de interesse da comunidade interna e 

externa.  

Tendo em vista que a UnC realiza capacitações aos 

professores/pesquisadores para garantir o trâmite ético entre o pesquisador e 

os órgãos reguladores, foram instituídos, como canais de comunicação, as 

ouvidorias do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e da Comissão de Ética em 

Uso de Animais (CEUA), bem como, a reformulação da composição do CEP 

(Portaria UnC nº 285 de 12 de agosto de 2014) e a adequação/padronização 

dos documentos e termos. 
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As revistas científicas institucionais também receberam readequações 

conforme Resolução UnC-Reitoria 007/2014, a qual definiu novos parâmetros e 

padronizou os procedimentos de publicação e editoração dos periódicos. A 

instituição ampliou o número de periódicos de dois (Revista Ágora e Revista 

DRd) em 2011, para quatro em 2014, com a publicação de dois novos títulos: 

Revista Saúde e Meio Ambiente (ISSN 2316-347X) no âmbito interdisciplinar 

das Ciências da Saúde e Ambiental; e a Revista Profanações (ISSN 2358-

6125) na área de Ciências Humanas, o que leva ao aprimoramento da 

comunicação da universidade com o meio científico interno e externo. 

À Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes, com a finalidade 

de viabilizar o acesso e a permanência do estudante e a relação da UnC com 

os egressos, foi instituída pela Resolução UnC-Reitoria nº 030/2014, o Serviço 

de Orientação Educacional - SOE, com o objetivo de apoiar os discentes nos 

aspectos sociais, pedagógicos, psicológicos e de saúde. A prioridade em 

identificar os motivos de evasão por curso e acompanhar a frequência na 

monitoria (Resolução UnC-CONSUN nº048/2011). Os Programas instituídos e 

desencadeados oportunizam a participação discente em eventos científicos 

com a concessão de auxílio financeiro (Resolução UnC-Reitoria 023/2014). 

Com o fito de favorecer o desempenho esportivo e acadêmico dos 

acadêmicos da UnC, a Resolução UnC-Reitoria nº 024/2014 estabeleceu o 

Programa Atleta UnC, que concede bolsa institucional de estudos de até 100% 

do valor da mensalidade àquele acadêmico atleta, com média geral 7 no 

semestre anterior, cujo curso tenha obtido o conceito mínimo de 3 (três) na 

avaliação do SINAES.  Institucionalmente ocorreu também o incremento de 

(11) bolsas do Fundo de Apoio a Pesquisa da UnC - FAP no ano de 2014, de 

23 para 34 bolsas de pesquisa institucional, já com recursos externos a UnC 

firmou convênio com o Governo do Estado na ordem de R$ 2.527.938,86 (dois 

milhões, quinhentos e vinte sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e 

seis centavos) para bolsas socias. A inserção (2 bolsas) no Programa PIBITI – 

Funttel nas áreas de telecomunicações, indica o aprimoramento dos programas 

de bolsas de estudos e financiamentos para alunos carentes. 
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Como forma de fortalecer a participação e ampliar o comprometimento 

de todos os segmentos na definição das metas e dos planos dos cursos em 

que atuam, foi incentivada a representação estudantil nas reuniões dos órgãos 

colegiados, sendo que os demais segmentos já estavam previamente 

contemplados. 

Em relação aos egressos, visando a continuidade das relações, a 

Resolução UnC-Reitoria 028/2014, visa facilitar a disponibilidade de currículos 

para empresas de Recursos Humanos, incentivar a educação continuada por 

meio de bolsa de estudos parcial em que os descontos são da ordem de 10% 

do valor da mensalidade (Instrução Normativa nº 004/2013 - FUnC), permitir 

acesso permanente ao acervo da biblioteca virtual da UnC e promover a inter-

relação entre ex-colegas de turma, tendo como canal de interlocução a central 

do diplomado. 

 

4.4 EIXO 4: POLITICAS DE GESTÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional na Dimensão 5: Politicas de 

Pessoal (PDI, p.23) objetivou a implantação de política de pessoal após a 

concretização da unificação das Fundações. Por meio da Resolução nº 

04/2011 – FUnC - foi estabelecido o Plano de Carreira de Cargos e Salários 

contendo em seu bojo uma estrutura de cargos constituída por: (i) Professores 

Titulares; (ii) Professores Substitutos; e, (iii) Técnico administrativos. O regime 

de trabalho é celetista e em conformidade com o Estatuto da Mantenedora. A 

dedicação de tempo do Professor para o desenvolvimento de suas atividades 

poderá ser em Tempo Integral (40h) ou Tempo Parcial (carga horária igual ou 

superior a 12 (doze) horas e inferior a 40 horas semanais) em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão ou de administração universitária. Na tabela 2 

apresenta-se o panorama de docentes por regime de trabalho da UnC. 

 
 
 
 
 



53 

 

Tabela 2 – Perfil do Regime de Trabalho Docente UnC. 
        Docentes por Regime de Trabalho 

Comparativo Anual 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Tempo Integral: 167 38,13 169 35,65 268 50,85 268 50,85 

Tempo Parcial: 121 27,63 145 30,59 154 29,22 154 29,22 

Horista 150 34,25 160 33,76 105 19,92 105 19,92 

TOTAL 438 100 474 100 527 100 527 100 
Fonte: PRAP – RH (2014). 

 A evolução na carreira dar-se-á por avaliação de desempenho por 

meio de indicadores (professores e técnicos administrativos). O Ingresso é por 

meio de processo seletivo público. 

Sobre o desenvolvimento profissional e a avaliação discente dos 

cursos da Universidade do Contestado, percebe-se um nível alto de satisfação 

em relação aos docentes, visto que as médias de avaliação dos docentes dos 

diversos cursos encontram-se entre 4,0 (quatro) e 5,0 (cinco).  

No entanto, alguns cursos inspiram atenção, devido ao fato de 

divergirem da média da maioria (inferiores a 4,0), como os cursos de Ciências 

Contábeis de Rio Negrinho, Ciências da Computação e Música de Porto União 

e Ciências Biológicas de Concórdia. 

A meta de consolidação do Plano de carreira, Cargos e Salários ainda 

não se efetivou em relação as progressões desde 2011. 

A meta de contratação por processo seletivo público se efetivou a partir 

de março de 2014, com a realização de 8 chamadas públicas para ingresso 

nos cargos de carreira da UnC, nas áreas da docência e administrativa. 

A inserção de docentes e técnico administrativos em programas de 

capacitação (Resolução UnC-Reitoria nº 025/2014) dos professores foi 

desencadeada por meio de Programa de Capacitação Pedagógica aos 

docentes e Programa de Capacitação Administrativa integrada a tecnologia 

UnC (aos técnico-administrativos). Foram destinadas 27 horas de formação 

aos técnicos administrativos e 80 horas aos docentes, distribuídas entre 

diferentes áreas de atuação. Visando contribuir com a formação dos técnicos 

administrativos, no ano de 2014 foram concedidas 296 bolsas de estudos aos 

colaboradores. 
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A meta de ampliação do número de docentes com titulação para 

atender aos requisitos legais foi cumprida pela Instituição conforme verifica-se 

na tabela 3. 

Tabela 3 – Perfil do nível de formação docente UnC. 
Docentes por Grau de Formação 

Comparativo Anual 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Graduação 0 0,00 0 0,00 1 0,19 1 0,19 

Especialização 175 39,95 196 41,35 245 46,49 245 46,49 

Mestrado: 221 50,46 234 49,37 237 44,97 237 44,97 

Doutorado 42 9,59 44 9,28 44 8,35 44 8,35 

TOTAL 438 100 474 100 527 100 527 100 

Fonte: PRAP – RH (2014). 

A Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição (PDI, p.24) previa 

a promoção e revisão estatutária e regimental, o que se efetivou no final de 

2013, com aplicação a partir de janeiro de 2014. A estrutura da Universidade 

(Regimento Interno, art.5º I, II, III) tem como base os órgãos deliberativos, 

como o Conselho Universitário, o Colegiado de Curso de Graduação e o 

Colegiado de curso de pós-graduação stricto sensu. Órgão consultivo se 

compõe da Câmara de Planejamento, articulada pelo Núcleo de Estudos da 

Reitoria. Os órgãos executivos - Reitoria, Diretorias e Coordenadorias, compete 

planejar, coordenar e avaliar as atividades da UnC para execução das 

diretrizes e políticas da UnC.  

A participação dos colegiados, no ano de 2014, nas decisões 

institucionais, nos termos estabelecidos no Regimento da UnC, permitiu 

avanços nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e nas ações de redução de 

custos administrativos em prol da academia. 

O objetivo de consolidar a gestão integrada entre mantenedora e 

mantida, se efetiva por meio das reuniões do Conselho Curador da FUnC, 

quando se estabelece e se analisa indicadores para a gestão e se debate as 

ações da mantenedora e mantida. 

A Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira (PDI, p. 26) teve como 

pressuposto o orçamento 2013/2014 da Mantida e a garantia da disponibilidade 

financeira. Esta equação permitiu uma gestão mais eficiente dos relatórios 
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contábeis/financeiros e a otimização de custos da atividade meio em prol da 

Academia. O planejamento estratégico foi formulado considerando as 

condições internas e externas à Universidade e sua evolução de forma 

coerente e sustentável. A captação de recursos, por meio de projetos ou 

convênios, se efetivou em diferentes áreas, como por exemplo com a Autopista 

litoral sul (preservação da fauna) e Prefeitura de Mafra (incubadoras). 

Os dados coletados permitem afirmar que a organização e a gestão da 

UnC no que se refere a sua estrutura, organograma, o modelo da gestão 

vigente (inovação, ampliação e solidificação da IES), a estruturação e 

atribuições dos Colegiados, dos núcleos e estruturas prestadoras de serviço à 

UnC não é conhecido pela maioria dos segmentos da Sociedade Civil e 

Egressos da Graduação. As demonstrações contábeis e financeiras são 

desconhecidas pela da maioria dos segmentos. 

  

4.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Dimensão 7: Infraestrutura Física visa garantir a infraestrutura física 

e tecnológica necessária para o Ensino, a Pesquisa e Extensão, nas 

modalidades presencial e a distância. As ações de 2014 foram desencadeadas 

considerando que os componentes físicos de uma empresa estão sujeitos à 

ação do tempo, do uso continuado e o desgaste por utilização de forma 

inadequada. 

 A partir disto foi instaurado um plano de manutenção preventiva 

visando uma estrutura adequada, inclusive para deficientes e a aparência das 

instalações; o pronto funcionamento das máquinas e equipamentos, evitando 

perdas de capacidade operacional e o aumento da vida útil das instalações, 

máquinas e equipamentos. 

A abertura de novos polos de apoio presencial para a modalidade a 

distância se efetivaram com a instalação nos municípios de Blumenau e 

Chapecó. 
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Considerando o perfil e a trajetória da UnC na oferta do ensino superior 

e no desenvolvimento regional de Santa Catarina, das 51 metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional para execução até o mês de janeiro 

de 2015, se efetivaram 35 metas no ano base 2014, ou seja, 70% (setenta por 

cento) das metas propostas foram executadas. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

O aprimoramento/construção dos Instrumentos de Avaliação para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão nas modalidades Presencial e EaD, bem como a 

participação destes segmentos são recomendações da CPA para 2015. 

Imperativo o investimento gradativo em tecnologias e metodologias adequadas 

para a coleta e tabulação dos dados e o assessoramento técnico de um 

estatístico. Ainda, a reformulação do link CPA no site da UnC, para que o 

trabalho realizado seja eficaz, transparente, favorecendo o endomarketing e 

comunicação externa. 

Recomenda-se a ampliação de tabulação e cruzamento de dados que 

levem em consideração a singularidade de cada curso/campus tanto quanto 

forneça dados da particularidade e da totalidade da IES, bem como, a 

avaliação de todo o processo realizado pela CPA. 

De forma geral é recomendável:  

a) Profissionalizar a sistemática de registro de dados da extensão. 

b) Melhorar a forma de registros e retorno das questões de Ouvidoria. 

c) Formar equipe para trabalhar problemas de comunicação. 

d) Fortalecer continuamente programas de orientação pedagógica para 

professores oriundos do mercado. 

e) Manter política de investimentos de médio e longo prazo. 

f) Implementar o portal do egresso. 

g) Manter estratégias de manutenção e captação de estudantes nos 

cursos e investimentos para a UnC. 

A recomendação da CPA é que o Relatório Avaliativo seja apresentado 

à Reitoria, ao CONSUN, à Comunidade Interna com devolutiva aos campi e as 
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Prós Reitorias e Comunidade Externa a devolutiva por meio de fóruns com os 

segmentos participantes.  

Recomenda-se que o Relatório Versão Parcial 2014 torne-se 

instrumento referencial para a gestão, fornecendo subsídios teóricos e práticos 

para a tomada de decisões. Subsidie a revisão do PDI, PPI e PPCs, bem como 

a revisão da Missão, Visão, Princípios éticos e Responsabilidade Social da 

Instituição. 

Constatamos que a Avaliação Institucional é fruto de processo histórico 

desencadeado no ano 2006 e como tal leva em consideração a totalidade e as 

particularidades da realidade. Constrói-se como metodologia pautada em 

prioridades, razão pela qual sua relevância é fundamental como ferramenta de 

gestão. 

 

 

 


