
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

CICLO 2009 - 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação 

CPA/UnC 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO  UNIÃO – RIO NEGRINHO 
Correio eletrônico: reitoria@unc.br  / Home Page: www.unc.br  

Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111 PAB X/FAX: (047) 3641-5500 - CEP: 89.300-000 - Mafra – SC 
Mantida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC  - CNPJ: 83.395.921/0001-28 



UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: ww w.unc.br 

Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111 PAB X/FAX: (047) 3641-5500 - 
CEP: 89.300-000 - Mafra – SC 

Mantida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC  - CNPJ: 
83.395.921/0001-28  

 
REITORIA 

 
 

Campi e Núcleos Universitários 
 

CAMPUS DE CANOINHAS  
Rua Roberto Ehlke, 85 Caixa Postal 01 

89.460-000 Canoinhas – SC 
Fone/fax: 47 3622-9999 

 
 
 

CAMPUS DE CONCÓRDIA 
Rua Victor Sopelsa, 3000 Bairro Salete 

89.700-000 Concórdia – SC 
Fone: 49 3441-1000 

 
 
 
 

NÚCLEO DE PORTO UNIÃO 
Rua Joaquim Nabuco, 314 

89.400-000 Porto União – SC 
Fone: 42 3523-2328 

 

CAMPUS DE MAFRA  
Avenida Nereu Ramos, 1071 

89.300-000 Mafra – SC 
Fone/fax: 47 3641-5500 

 
 
 

CAMPUS DE CURITIBANOS 
Av. Leoberto Leal, 1904 Bairro Waldemar Ortigari 

89.520-000 Curitibanos – SC 
Fone/fax: 49 3245-4100 

 
 
 
 

NÚCLEO DE RIO NEGRINHO 
Rua Pedro Simões de Oliveira, 315 Centro 

89.295-000 Rio Negrinho – SC 
Fone: 47 3644-1051 

 



 
 
 

Membros da Comissão Própria de Avaliação CPA/UnC 
Portaria UnC – 039/2012 

 
 
 
 

Segmento Docente 
 

Argos Gumbowsky 
Clarice Gaudêncio 
Emílio Evers Neto 

Greissa Leandra de Marco  
Jacir Favretto 

Mary Aparecida Pelegrini 
Roque Hennemann 

Rosana Cristina Kohls 
 
 
 

Segmento Técnico Administrativo 
 

Adriana Marchesan Basseggio 
Robert Wagner 

 
 
 

Segmento Discente 
 

Danieli Machado Ferreira 
Rodrigo Popinhaq Stanguerlin 

 
 
 

Segmento da Comunidade Externa 
 

Adriana Giombelli Bodinhon 
Juciane Tagliari  

 
 
 
 
 

Apoio Técnico-administrativo 
 

Caio Julio Cesar Siqueira 
Weslei Pauli 

Katia Taucher 
 

 

 



 

MISSÃO DA UnC 

 

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. 

 

VISÃO DA UnC  
 

Ser reconhecida com uma Universidade de referência no Estado de Santa 

Catarina, pela excelência e qualidades docente e discente, voltada para a ação 

comunitária. 

 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

A Universidade do Contestado segue princípios éticos que acompanham as 

ações dos dirigentes, orientam as relações pedagógicas e do trabalho institucional, 

direcionando sua autonomia didático-científica, administrativo-financeira e disciplinar. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A UnC empenha-se em materializar uma política de atenuar as desigualdades 

sociais, oferecendo soluções que auxiliem o ser humano como forma de melhorar 

sua qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade do Contestado–UnC é uma instituição de Ensino Superior, 

“multi-campi”, mantida pela Fundação Universidade do Contestado, com 

personalidade de origem pública e regida pelo direito privado, com caráter 

comunitário e regional sem fins lucrativos seguindo os princípios do Art. 37 de 

Constituição Federal, que congrega os Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos 

e Mafra, os Núcleos Universitários de Rio Negrinho e Porto União e Polos de 

Educação a Distância.  

Entende-se que a autoavaliação é um processo contínuo, por meio do qual se 

constrói o conhecimento da própria realidade. Este conhecimento leva a 

compreensão dos significados de suas atividades, constitui dados e informações, 

indicadores, que possam ser referência para o planejamento e melhoria da 

qualidade do processo de gestão e dos resultados fins.  

Assim sendo, autoavaliação caracteriza-se como um amplo processo, que 

busca e sistematiza dados e informações, que na construção coletiva dos 

significados e do seu papel, seja um agente integrador com a realidade regional. 

Deve ser visto como um processo quer auxilia na identificação dos pontos fracos, 

pontos fortes e potencialidades, para estabelecer estratégias de superação de 

problemas e ampliação dos bons resultados, como pressuposto para consolidação e 

fortalecimento de seu projeto institucional.   

O Projeto da Autoavaliação da UnC, coordenado pela CPA/UnC, foi 

construído com a participação direta da comunidade acadêmica. Apresenta, em seu 

bojo, o resgate histórico da UnC, a metodologia de trabalho, processos e 

procedimentos utilizados na identificação e busca de dados e informações, 

fundamentado nas estruturas de ensino, pesquisa, extensão, administração e a 

própria avaliação institucional.  

Neste ciclo a CPA/UnC estabeleceu uma metodologia fundamentada em dois 

princípios: 1) avaliação dos cursos de graduação com base nos requisitos e 

instrumentos estabelecidos pelo SINAES; e 2) a coleta de dados e informações por 

meio da análise documental, questionários e entrevistas, atendendo ao modelo 

proposto no Avalies (em conformidade com a proposta de avaliação institucional 

para as IES do sistema Acafe, de Nov. 2005, que vem servindo de intérprete dos 

conceitos e metodologia de aplicação).  



Para operacionalização destas ações foram constituídos grupos de trabalho 

(comissões), responsáveis pela coleta e sistematização dos dados e informações. 

A Avaliação de Cursos, tal como ora organizada, parte da necessidade de 

facilitar a identificação teórico-prática da aplicação do novo modelo instituído pelo 

MEC e exigido pelo CEE/SC, com três dimensões: organização pedagógica, corpo 

docente e infraestrutura, além do atendimento aos preceitos legais aplicáveis. A 

experimentação de seu uso já vem das avaliações externas e proativas internas, e 

seus indicadores adaptados não cobrem completamente o conjunto das dez 

dimensões definidas no Avalies. Servem sim de levantamento de evidências e 

diagnóstico de situações que demandem ações de melhoria e ajustes em cada curso 

ou nos aspectos organizacionais da instituição, ou ainda, demonstração de boas 

práticas e serem disseminadas, no cabível aos demais cursos.  

A aplicação se deu paulatinamente, utilizando o calendário de 

reconhecimentos e renovação de reconhecimentos de cursos, como guia temporal, e 

o uso das informações está voltado à gestão do processo ao longo do próximo ciclo 

(2012-2015), com aproveitamento possível, das contribuições ali colhidas, ainda 

neste relatório. 

O Relatório Final da Autoavaliação, ciclo 2009 – 2012, constitui-se de três 

capítulos. O primeiro, denominado introdução, faz a abordagem dos princípios da 

avaliação e estabelece a metodologia. O segundo, apresenta a síntese, a análise e a 

interpretação colegiada das informações e dados coletados, bem como a 

apresentação. O terceiro, denominado considerações finais e recomendações, 

apresenta as conclusões, principalmente sobre as prioridades positivas a serem 

disseminadas como boas práticas e as fragilidades a serem revistas e corrigidas, no 

processo de melhoria continuada (nos cursos e nas práticas institucionais). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA UnC 

 

A Universidade do Contestado (UnC) implantou seu projeto institucional numa 

grande região do Estado de Santa Catarina, que congregou as regiões do Centro 

Oeste, o Planalto Norte, Planalto Central e Meio-oeste, onde ocorreu o episódio 

histórico conhecido por “Questão do Contestado”. Sua abrangência territorial para o 

ensino presencial engloba as microrregiões dos vales do Rio do Peixe, do Rio 

Canoinhas e do Rio Negro no Planalto Norte além de parte das microrregiões 

Serrana e do Alto Irani. 

A UnC, Universidade multi-campi teve início com cinco campi sediados nas 

cidades de Canoinhas, Caçador, Concórdia, Curitibanos e Mafra, que reuniam ainda 

os Núcleos de Fraiburgo, Porto União e de Rio Negrinho. Nesta delimitação 

geográfica foi elaborado o Projeto Institucional da Universidade do Contestado, que 

se traduz na grande referência para esta avaliação institucional. 

Com algumas incongruências de ordem legal, a primeira configuração de 

mantenedora da UnC passou por processo de reestruturação, que culminou com a 

troca da mantenedora. Neste contexto, além de mudança de mantenedora 

aconteceram outros fatores importantes, tais como: 1) a Fundação Universidade do 

Contestado – Campus de Caçador, optou por sair da UnC e criar sua própria 

Universidade; 2) foi escolhida a Fundação Universidade do Contestado – Campus 

Mafra para mantenedora da UnC; 3) a sede da instituição foi transferida para a 

Cidade de Mafra, onde está instalada a Reitoria; 4) a UnC, partir deste processo 

ficou constituída por 4 (quatro) campi (Mafra, Canoinhas, Concórdia e Curitibanos), 2 

(duas) extensões – denominadas de Núcleos (Porto União e Rio Negrinho). 

Com a implantação desta nova estrutura em 1º de janeiro de 2010, outros 

programas e projetos também deram início, com o objetivo de fortalecer e ampliar as 

atividades da instituição. Assim sendo, em 2010 teve início a implantação da 

Educação a Distância, para além do já executado nos campi e núcleos, através da 

parceria com mais Polos de Apoio Presencial. 

A metodologia de educação a distância foi desenvolvida pela Universidade do 

Contestado para que diferentes pessoas tenham acesso aos cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade EaD. A UnC é credenciada para atuar com cursos na 
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modalidade de Educação à Distância no MEC pela Portaria 4.421 de 30 de 

dezembro de 2004 e Portaria 965 de 26 de julho de 2010. 

Embora o Ministério de Educação e Cultura sugira como atividades 

presenciais apenas as avaliações, atividades de laboratório e estágio, o EaD da 

Universidade do Contestado vai além, oferecendo a tutoria presencial, que 

possibilita ao estudante o ingresso gradativo ao processo de ensino aprendizagem 

mediado pelas novas tecnologias educacionais. Com esse sistema o aluno tem mais 

recursos didáticos e tecnologia à disposição de seu crescimento profissional. 

 

1.2 ATOS DE CREDENCIAMENTO DA UnC 

 

A UnC passou pelo processo de recredenciamento nos anos de 2004 e 2005, 

nos termos da Resolução 01/2001-CEE/SC. No dia 07 de março de 2006, o Plenário 

do Egrégio Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina deliberou sobre o 

Relato do Presidente da Comissão de Recredenciamento da UnC, e por 

unanimidade, aprovou o Parecer nº 016/2006, que resultou na Resolução nº 

007/2006 - CEE/SC, consignando o recredenciamento por 5 (cinco) anos. Em janeiro 

de 2010 a UnC alterou a sua mantenedora, passando a vigorar em Mafra, no 

endereço e demais caracterizações já constantes deste documento. Naquele 

momento houve parecer do CEE/SC (023/2010), que resultou na Resolução nº 

005/CEE/2010, autorizando esta transferência e editou a renovação do 

credenciamento por 18 meses (até set. 2012). Em maio de 2012, em consequência 

ao processo SED 00006146/2011, houve a avaliação institucional externa e o 

Parecer nº 107 com conceito médio final 3,80, e a consequente renovação do 

credenciamento, conforme Decreto 1.106 publicado no DOESC em 06 de agosto de 

2012, no seu item XVI, por mais três anos. 

Os aspectos considerados pela comissão às folhas 8 e 9 do parecer nº 107, 

estão reunidos neste relatório, na sua reflexão e recomendações na fase analítica 

final, como considerações frente aos resultados colhidos daquele documento, 

sempre lembrando da sua importância para o novo recredenciamento até agosto de 

2015. 
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1.3 ENTIDADE MANTENEDORA 

 

A Universidade do Contestado - UnC, é mantida pela Fundação Universidade 

do Contestado (FUnC), criada pela Lei Municipal nº. 730, de 04 de novembro de 

1971, inscrita no CNPJ nº. 83.395.921/001-28, com sede situada na Av. Presidente 

Nereu Ramos, 1071 - Bairro Jardim do Moinho, na cidade de Mafra/SC, com 

denominação inicial de Fundação Universitário do Planalto Norte Catarinense 

(FUPLAN), que em 1972, através da alteração da Lei passou a denominar-se 

Fundação Educacional do Norte Catarinense (FUNORTE), com a caracterização de 

entidade de origem pública regida pelo direito privado, sem fins lucrativos e com a 

finalidade de promover educação focada no desenvolvimento da região de 

abrangência. 

O processo de troca de mantenedora teve início com a aprovação do estatuto 

da Fundação Universidade do Contestado – FUnC, em 27 de agosto de 2009, 

contemplando a nova estrutura jurídica/organizacional da Fundação e UnC. Pelo 

Parecer nº. 023/2010/CEE/SC e pela Resolução nº 005/2010/CEE/SC, de 09 de 

março de 2010, a Universidade do Contestado, obteve do Conselho Estadual de 

Educação a homologação da transferência de mantenedora. Portanto, a 

Universidade do Contestado - UnC, instituição de Educação Superior vinculada ao 

Sistema Estadual de Ensino Superior Santa Catarina. 

 

1.4 A UnC A PARTIR DE 2010 

 

Com a reestruturação da mantenedora, a UnC passa a ser regida pelo 

Regimento Geral, aprovado pelo Conselho Universitário em 21 de janeiro de 2010. A 

estrutura da Universidade conta com órgãos deliberativos e executivos. Como 

órgãos deliberativos têm-se o Conselho Universitário – CONSUN e os Colegiados de 

Cursos. O perfil da UnC pode ser identificado por diferentes ângulos, em relação à 

sua concepção, pois são os princípios que a sustentam. O primeiro diz respeito à 

dimensão institucional, que refere-se ao projeto político da universidade. A ideia de 

instituição contém em si a concepção estratégica, diretamente relacionada à 

contextualidade. O segundo princípio, em relação à sua concepção, diz respeito à 

dimensão organizacional. Esta está, fundamentalmente, relacionada ao plano e às 

condições necessárias para sua execução. Enquadram-se neste campo toda a linha 
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pragmática relacionada ao ensino, à pesquisa, à extensão e à pós-graduação, bem 

como à infraestrutura e aos recursos necessários para garantir a execução dos 

projetos e a consecução dos fins da UnC. 

A missão da IES, explicitada na etapa pré-textual deste relatório, e seus 

princípios regem seus esforços por toda a área de abrangência da região conhecida 

pelo episódio da Guerra do Contestado e mais pela atingida pela ação do EaD, 

vinculado a todos os seus Polos. A região de abrangência da UnC conta com mais 

de 50 municípios que ocupam 34.716 quilômetros quadrados, onde residem, 

aproximadamente, 900.000 habitantes. A UnC atende ao modelo multi-campi e atua 

em Canoinhas, Concórdia, Curitibanos e Mafra. Também exerce atividade 

universitária em Marcílio Dias, Porto União e Rio Negrinho. 

 

1.5 O CONTEXTO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UnC 

 

A Avaliação Institucional constitui-se num olhar da Universidade sobre si 

mesma, sobre suas estruturas e relações internas e externas, permitindo-lhe 

fortalecer o processo de planejamento e tomada de decisões. É uma ferramenta tão 

útil quanto necessária para uma universidade que tem como meta caminhar à frente 

de seu tempo. 

Todo o processo de avaliação da educação superior fundamenta-se na 

legislação, assim constituída: Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; Decreto 5.773 de 

09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema estadual de educação e a Resolução CEE/SC 

nº 100 de Nov./2011, que fixa normas para o funcionamento da Educação Superior 

no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. 

A Avaliação Institucional da Universidade do Contestado – UnC, se 

operacionaliza a partir dos princípios e dimensões do SINAES, caracterizando-se por 

três processos distintos: 

a) Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES;  

b) Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG;  

c) Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE. 
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A Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES é 

desenvolvida em duas etapas: a primeira, constituída por um processo de auto-

avaliação, pela Comissão Própria de Avaliação. A avaliação de cursos e avaliação 

no contexto geral, atendendo ao estabelecido pelo Art. 3º da Lei n. 10.861/2004, que 

foca o processo avaliativo nas seguintes dimensões: 

1) Dimensão 1:  A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

2) Dimensão 2:  A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  

3) Dimensão 3:  A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

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

cultural;  

4) Dimensão 4:  A comunicação com a sociedade;  

5) Dimensão 5:  As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho;  

6) 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;  

7) Dimensão 7:  Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação;  

8) Dimensão 8:  Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da auto-avaliação institucional;  

9) Dimensão 9:  Políticas de atendimento aos estudantes; 

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

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

A aplicação destas dimensões na realidade avaliativa considera as 

informações registradas pela instituição no e-mec, o Enade de concluintes, Enem 

dos ingressantes, ainda com base na ficha socioeconômica que permite a 
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associação de cada IES a grupo similar para a análise comparativa (com o que se 

obtém o IDD). Além disso, o conjunto de informações controladas pelo Inep, resulta 

no conceito mais complexo e mais conhecido pela mídia nacional, o CPC. Este 

conceito preliminar de curso desagua após a constatação da saúde dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu e no contexto da instituição no IGC. Estes conceitos 

são atribuídos a cursos de graduação, categorizando a IES como um todo ao se 

incluir os conceitos de sua pós-graduação. 

A conclusão do processo interno se dá com a aprovação do Relatório de 

Avaliação Institucional (Autoavaliação) que apresenta as considerações finais e 

recomendações. Antes da apresentação do conteúdo do relatório, a CPA/UnC tem o 

compromisso de manifestar sua autoavaliação do processo desenvolvido. Isto 

porque a CPA/UnC entende que a avaliação é um processo permanente e precisa 

sempre de aperfeiçoamento. Neste contexto de reflexão contínua a CPA/UnC tem 

consciência de que seu papel deve ser desempenhado com o comprometimento que 

uma avaliação exige. 

Estas reflexões corroboram para a implementação de novas etapas de 

avaliação institucional na UnC. Por isso, a CPA propõe, que logo após a entrega do 

relatório ao CEE/SC, seja revisado o projeto de autoavaliação, para continuidade 

das melhorias do próprio processo avaliativo. Além disso, imediatamente após a 

análise do relatório, a CPA/UnC elaborará um plano de ação para ser apresentado 

aos dirigentes da UnC. Este plano terá como base o balanço crítico de todas as 

etapas e processos desenvolvidos durante a avaliação interna, desenvolvido com a 

participação analítica e testemunhal dos segmentos envolvidos. Isto fará com que os 

principais documentos que norteiam as ações institucionais, PPI, PDI, PPCs e 

Programas de Extensão e Pesquisa, possam ser revisados e adequados ao atual 

contexto da educação superior com base no diagnóstico e prognóstico ora 

formulado. 

 

1.6 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

1.6.1 Procedimentos 

 

A CPA/UnC, a partir da elaboração e aprovação do Projeto de Autoavaliação, 

deflagrou as atividades necessárias para realização da avaliação institucional. O 
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referido projeto contemplou a fundamentação teórica, legal e metodológica para 

desenvolvimento de todas as ações. Seguindo as etapas estabelecidas, foi 

elaborado este documento denominado Relatório da Avaliação Institucional da UnC, 

no qual consta a descrição dos passos desenvolvidos com a análise dos resultados 

obtidos. 

A concretização deste processo se deu a partir da realização das seguintes 

etapas e/ou atividades: 

a) reuniões e debates de sensibilização e verificação testemunhal, na forma 

de depoimentos, com diferentes grupos de pessoal docente 

(coordenadores e professores), técnicos administrativos e discentes. Parte 

disto em avaliações proativas de cursos, etapa que já vem sendo cultivada 

há dois anos, e outra parte nas discussões decorrentes e devolutivas aos 

envolvidos; 

b) com base nesta experiência e posicionamentos, ainda da revisão dos 

instrumentos de coleta de dados anteriores e dos seus efeitos, à luz das 

novas necessidades e especificidades levantadas e analisadas pelo grupo 

técnico da CPA, gerou-se coletânea de novos instrumentos; 

c) aplicação de metodologia descritiva, a partir da utilização de amostras, 

caso a caso, com aplicação dos instrumentos de coleta de dados e 

softwares estatísticos para a análise e interpretação dos dados; 

d) definição dos dados documentais necessários e das consultas aos 

relatórios setoriais, por campus e áreas, e aos detentores destas 

informações para comentários adicionais conforme cada caso; 

e) utilização das condições materiais e apoios disponibilizadas para o 

desenvolvimento do trabalho: espaço físico e equipamentos, docentes e 

técnicos administrativos, até em equipes, com horas de trabalho dedicadas 

às diferentes tarefas; 

f) recolhimento dos dados pelos diferentes meios de obtenção (Internet, 

fichas de preenchimento manual para leitura óptica, questionários 

impressos respondidos, relatórios e contribuições documentais internas 

(físicas e digitais) dos diferentes níveis e locais; 

g) tratamento dos dados e elaboração de relatório síntese e outro analítico 

para subsidiarem a análise crítica dos resultados com grupos 

representativos das áreas e os públicos-alvo envolvidos no processo; 
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h) organização e discussão dos resultados com parcelas direcionadas da 

comunidade acadêmica, buscando: 

− adequação da linguagem; 

− interpretação das situações-problema encontradas; 

− definições de prioridades; 

− relação das melhorias decorrentes em todos os níveis (havidas e 

projetadas); 

i)  revisão geral e redação do relatório final; 

j) aprovação do conteúdo do relatório síntese final pela CPA; 

k) encaminhamento à reitoria para sua revisão e manifestação; 

l) diagramação final e publicação dos resultados (físicos e digitais); 

m)  encaminhamento ao MEC através do Conselho de Educação do Estado de 

Santa Catarina; 

n) encaminhamento à Reitoria com análise final e o conjunto de 

recomendações priorizados, para inclusão nos instrumentos de gestão, 

visando, inclusive, a sua atualização (PDI/PPI; declarações institucionais; 

resoluções; PPCs e instruções normativas) em diferentes níveis e 

condições de aplicação; 

o) encaminhamento de partes seletivas da base de dados aos coordenadores 

de campus e de cursos, bem como a outros setores que necessitarem para 

usos específicos e orientação visando estudo e atendimento das melhorias 

recomendadas. 

 

1.6.2 Perfil da Amostragem e Interesses a Explorar 

 

A delimitação da amostra para cada segmento do público-alvo que participou 

do processo de coleta de dados e informações foi categorizada observando os perfis 

abaixo descritos: 

 

1.6.2.1 Comunidade externa – descrição da amostra 

 

Optou-se por ampliar a base de consulta e incluir todos os segmentos 

representativos do sociedade organizada. Iniciou pelos poderes executivo, legislativo 

e judiciário e seus apoios, passando às associações populares, membros das 
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igrejas, escolas, associações de classe, sindicatos, meios de comunicação escrita, e 

falada, de defesa pública, etc. de diferentes municípios da área de abrangência, 

também incluindo aqueles que sediam campus ou núcleo da UnC. Utilizou-se 

questionamentos abrangentes, evitando repetições desnecessárias; alguns 

segmentos incluem portanto os mesmos direcionamentos a públicos dos projetos de 

2006 e 2009. Pequenas adições e aberturas pelo uso adaptado ao Avalies das 

questões do novo instrumento de avaliação de cursos, que passou a exigir maior 

interação e contato pessoal entre o aplicador e o consultado. Esta etapa foi entregue 

à aplicação pelo pessoal lotado na Extensão Universitária que teve o interesse 

subsidiário de favorecer este contato e ouvir um pouco mais os respondentes. Não 

só obter que respondessem o questionário (único para todos os segmentos deste 

público-alvo), mas sentir como de fato veem a UnC e sua ação na sociedade. 

Buscou-se um mínimo de questões escalares, sempre abrangentes e espaço 

aberto para opiniões e posicionamentos qualitativos. 

 

1.6.2.2 Egressos – descrição da amostra 

 

Para as relações de consultas, ampliou-se a base de dados de e-mails 

válidos, estabelecendo provocação de resposta em um teste com aqueles 

disponíveis no cadastro acadêmico para os últimos cinco anos. O nível de respostas 

foi suficiente para uma visão coletiva, pelo que não foi estratificado por curso e local. 

Utilizou-se consulta pelo mecanismo do aplicativo Google Drive, com o questionário 

repassado aos e-mails pré-testados para ser respondido e enviado eletronicamente. 

Explorou-se o atendimento do perfil profissiográfico ao longo do curso, as 

grades curriculares, núcleos de práticas, laboratórios, percepções sobre habilidades 

e competências adquiridas e desenvolvidas no curso, futuras demandas, indicações 

de oportunidades além da situação socioeconômica individual. 

 

1.6.2.3 Funcionários/colaboradores – descrição da amostra 

 

Incluiu-se a busca das percepções dos colaboradores internos, diretos e 

indiretos nos diferentes cursos para análise da aplicação das políticas institucionais 

também no âmbito de cursos e sua efetividade; núcleos, laboratórios, clínicas, 

serviços de apoio. A metodologia foi semelhante à dos egressos, sem a necessidade 
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de pré-consulta, através dos e-mails funcionais registrados na UnC. O questionário 

foi igualmente eletrônico. 

 

1.6.2.4 Gestores – descrição da amostra 

 

Dedicou-se maior atenção aos coordenadores de curso, segmento 

representativo da preocupação tática e operacional e, que contribui com o 

atendimento da visão estratégica, dando sentido às percepções dos processos 

organizacionais e à qualidade nos resultados obtidos. Tanto estes, em sua imensa 

maioria, como os coordenadores acadêmicos e outros gestores setoriais, 

responderam outro questionário na qualidade de docentes, tento ali oportunidades 

semelhantes de expressão quantitativa (escolha de opções escalares), como 

qualitativas (questões abertas ou mistas para suas opiniões, sugestões e críticas). 

− Checou-se as preocupações com as políticas institucionais no âmbito dos 

cursos (atendimento legal e organizacional); 

− Ações decorrentes dos processos de avaliação dos cursos; 

− Tecnologias de informação e comunicação – TICs; 

− Disponibilização de material didático institucional (EAD); 

− Planejamento e execução orçamentária para manutenção, conservação e 

adequação da Infraestrutura; ênfase nesta etapa em Bibliografia; 

− Política de incentivo à produção acadêmica docente e discente, com 

acompanhamento e cobrança de resultados. 

 

1.6.3 Descrição da Coleta de Dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram elaborados com questões 

relacionadas às dimensões a serem avaliadas pelos diversos grupos de 

respondentes. Assumiu-se algumas perguntas do instrumento anterior e as 

originadas pelo novo instrumento de avaliação de cursos do CEE/SC. Sendo assim 

constituídos 8 (oito) instrumentos diferentes para coleta de dados, cuja elaboração 

seguiu a ordem das dimensões avaliadas, estabelecendo grupos de perguntas que 

caracterizam blocos específicos, nem sempre em exata sequência até para conter 

aspectos confirmatórios. 
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Além dos questionários, foram também coletadas informações nos 

ordenamentos e publicações oficiais da UnC, destacando-se o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação – PPCs, os 

Ordenamentos Jurídicos da Fundação e da Universidade, Estatutos e Resoluções, 

entre outros normativos e os registros dos processos universitários em seus 

diferentes níveis de controle (planejamentos e relatórios de execução), onde se 

incluem os Planos de Ensino e os Diários de Classe dos docentes em suas 

diferentes contribuições. 

A aplicação dos instrumentos foi de acordo com cronograma estabelecido, 

sendo que alguns segmentos responderam via Internet (professores e tutores, 

coordenadores, funcionários, egressos e alunos do EaD e da pós-graduação). Os 

alunos da graduação preencheram formulário impresso para leitura óptica. Por 

último, foi utilizado para a comunidade externa, um questionário impresso em papel 

A4, para aplicação diretamente por funcionários do setor da extensão universitária e 

professores colaboradores. 

A aplicação junto à comunidade externa teve, como desejado, mais contato e 

explorou melhor os diferentes posicionamentos e a real percepção dos 

respondentes. Em cada campus o membro local do GT da CPA contribuiu no 

processo de coleta de dados, efetuando ora o controle da amostragem, ora etapas 

de coleta ou de classificação, protocolos e encaminhamentos para a central em 

Mafra. 

 

Tabela 1 – Número de respondentes por Campus/Núcleo – 2012 

Segmento/Campus 
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Alunos 1206 950 633 1611 - 4400 

Alunos EaD 68 26 66 58 124 342 

Alunos de pós-graduação lato sensu - - - - - 49 
Alunos de pós-graduação stricto sensu - - - - - 11 

Egressos - - - - - 100 

Professores 48 41 68 42 2 201 

Funcionários - - - - - 100 

Gestores 17 9 12 10 - 48 

Comunidade Externa 65 47 30 61 - 203 

Total 1404 1073 809 1782 126 5454 
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*O número de professores e gestores respondentes dos núcleos foram atribuídos aos respectivos 
campi; 

** os núcleos foram considerados dentro dos respectivos campi. 
Fonte: CPA/UnC (2013) 

 

Ressalta-se neste contexto, que as perguntas contidas em cada instrumento 

utilizado, são associadas aos blocos específicos por dimensão avaliada e aplicadas 

aos segmentos mais adequados para responde-las. 

 

1.6.4 Critérios Analíticos por Escores Associados aos Níveis de Resposta 

 

A Tabela 2, a seguir, apresenta os significados e o conjunto de opções de 

mesmo nível que oferecem entendimento sobre a interpretação de cada um dos 

cinco escores, conforme propõe os modelos de avaliação do MEC para o Avalies e 

para a avaliação de cursos. Estes indicativos de valor foram utilizados para 

representar as opções de resposta e serviram também para aquilatar o valor de 

conteúdos de qualitativas ou situações encontradas em relatórios e avaliações de 

andamento de assuntos pertinentes. 

 

Tabela 2 – Escore atribuído às opções (alternativas) de resposta 
Opções  de resposta  Escore atribuído  

Sim ou excelente, evidência completa e acima do padrão 5 

Praticamente sim, muito bom 4 

Neutro, ora sim - ora não, indiferente, suficiente, atende o 
mínimo necessário, evidência parcial; 
 

3 

Praticamente não, insuficiente, raramente 2 

Não há, não atende, muito ruim, inadequado, não há evidência 1 

Prefiro não responder, Não estou apto a responder (desconheço) - 

Fonte: Planejamento da AI (2012). 
 

Os instrumentos de coleta de dados foram compostos de questões com 

diferentes abrangências, sendo que cada uma delas continha cinco alternativas, 

interpretadas em seus limites escalares: 1 (um), na pior condição e 5 (cinco), na 

condição de excelência. Houveram diferentes conjuntos (com redações diferentes), 

porém concatenados em opções que atendem a este mesmo princípio e 

perfeitamente relacionáveis em fase dos escalares equivalentes. A principal 

estrutura de opções conteve: 
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1) “não” (não há, não conhece, não existe, não atende, etc.); 

2) “praticamente não” (insuficiente, deficiente, atende muito pouco, etc.); 

3) “suficiente” (razoável, atende ao necessário, bom, etc.); 

4) “praticamente sim” (mais que suficiente, muito bom, atende muito bem, 

etc.); 

5) “sim” (sempre, ótimo, excelente, na melhor condição, atende 

completamente, etc.); 

6) Como opção de neutralidade, geralmente apareceu “prefiro não responder”. 

 

O respondente do questionário podia optar por somente uma alternativa em 

cada questão de avaliação quantitativa escalar ou mesmo em uma lista mais 

extensa de opções. Para acomodar as inquietações sobre expectativas não 

atendidas, reclamações, e outras situações individuais, houve algumas questões 

abertas ou mistas, para recolher estes aspectos qualitativos (escolhas, percepções e 

opiniões, principalmente). 

 

1.6.5 Descrição e Análise de Dados 

 

Após a aplicação, sistematização e tabulação dos dados previu-se a análise, 

comparando e cruzando os resultados das tabelas das pesquisas a campo com os 

levantamentos documentais. Os resultados obtidos e sintetizados em fatores 

quantitativos e qualitativos, indicam os pontos positivos e frágeis sobre as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela UnC e de todas as demais 

dimensões que permitem sustentar estes resultados. Os quantitativos escalares são 

representados diretamente pelo respectivo indicador (de 1 a 5), pelo valor médio das 

diferentes indicações (associando públicos ou segmentos diferentes e mesmo 

questões assemelhadas). Já os posicionamentos qualitativos, uma vez interpretados 

frente à realidade observada, foram considerados por conteúdo, em sua 

aproximação os indicadores da Tabela 2. A associação permite estabelecer 

condições comparativas aos princípios propostos pelo MEC e CEE/SC, de (1) não 

há, (2) insuficiente, (3) bom; (4) muito bom a (5) excelente, que permitem por 

comparação assinalar a tabela síntese da respectiva dimensão, posicionando-se 

com um “x”, na questão analisada, como posição na escala que melhor represente 

as evidências recolhidas.  
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1.7 DADOS E INFORMAÇÕES DA UnC 

 

Nessa seção são apresentados os dados referentes às atividades de ensino 

(graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, administração, as estruturas 

pedagógico-organizacionais, recursos humanos (corpo docente e técnico 

administrativo), além da estrutura física e de apoio ao conjunto necessário para 

aplicação dos projetos e a promoção dos objetivos institucionais. Cabe descrever 

ainda as estruturas legal, financeira e a relacional que se desenvolvem dentro e no 

entorno (boa parte disponível ao tratarmos da responsabilidade social, convênios e 

opções de financiamento estudantil ou captação de recursos para projetos de 

pesquisa e extensão, por exemplo). Além das atividades de desenvolvimento, como 

as incubadoras. 

Optou-se por resumir as principais informações e oferecer comentários dentro 

das dimensões, complementando e facilitando a interpretação da realidade. Por 

outro lado constam em Anexos ou indicações de localização em Referências, sobre 

informações mais extensas e completas que sustentam e fundamentam este 

trabalho e/ou informam sobre a UnC. 

 

1.7.1 Cursos Presenciais Ofertados Pela UnC 

 

Observa-se na Tabela 3, o resumo dos cursos ofertados no ano de 2012, 

considerando o conjunto dos campi da UnC e seus núcleos universitários em 

comparação ao ano de 2010, já com a unificação da UnC. A relação completa com 

as características de cada curso, como número de vagas, nome de coordenador, 

situação dos aspectos legais, etc. encontra-se no Anexo A para os de Graduação e 

Anexo B para os de Pós-graduação.  

 

Tabela 3 – Cursos presenciais de Graduação e Pós-graduação da UnC nos diferentes Campus 

CURSOS PRESENCIAIS Graduação Pós-graduação 

CAMPUS    /    ANO 2010 2012 2010 2012 
Canoinhas  20  8 
Porto União  6  - 
Concórdia  15  23 
Curitibanos  10  11 
Mafra  13  16 
Rio Negrinho  4  - 
TOTAIS  68  58 
Fonte: Relatório AI 2010 e Secretaria Geral UnC (2012). 
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1.7.2 Cursos à Distância Ofertados pela UnC 

 

Observa-se que com novos polos estabelecidos em 2010/2011, a UnC 

consolidou as possibilidades de ampliação do EaD, que encerrou 2012 com 11 

cursos de graduação e 15 cursos de pós-graduação (Anexo C). As consultas de 

mercado e as possibilidades técnicas junto à parceria geradora de materiais projeta 

para 2013 a criação de pelo menos mais 30 cursos de pós-graduação à distância.  

Esta perspectiva vem refletindo decisivamente na ampliação do número de 

alunos e na consolidação do grupo de tutoria. As Tabelas 4 e 5, situadas logo após a 

figura indicativa da localização geográfica dos polos no Estado de Santa Catarina, 

refletem bem esta ascensão e os novos desafios que se impõem.  

 

Figura 1 – Localização geográfica dos Polos EaD da UnC no Estado de Santa Catarina 

 
Fonte: UnC. EaD (2013) 

 

Tabela 4 – Número de alunos matriculados nos cursos de EaD (graduação e pós-graduação) nos 
anos de 2010, 2011 e 2012. 

Ano  Graduação  Pós-graduação  Total  
2010 389 196 585 
2011 866 152 1018 
2012 1442 150 1592 

Fonte: Secretaria Geral UnC (2012) 
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Observa-se na Tabela 4 um crescimento em torno de 500 alunos por ano no 

EaD/UnC neste período e os gestores da área projetam alcançar pelo menos 2.500 

alunos ao final de 2013. 

 

1.7.3 Evolução do Quadro de Tutores  

 

Tabela 5 – Número de tutores nos cursos de EaD (graduação e pós-graduação) nos anos de 2010, 
2011 e 2012. 

Ano  Tutores Presenciais  Tutores online  Técnicos Administrativos  
2010 15 3 3 
2011 26 2 9 
2012 29 8 11 

Fonte: Secretaria Geral UnC (2012) 
 

A Tabela 5 evidencia o crescimento que se fez necessário neste ciclo 

avaliativo (2009-2012), onde primou-se por manter a titulação mínima como lato 

sensu (para tutores presenciais) e a maioria ao nível de stricto sensu (100%) na 

tutoria online em 2012, propiciando ótimas condições de qualidade. 
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2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS CORRESPONDENTE A  CADA 

DIMENSÃO 

 

2.1 DIMENSÃO 1 – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Para contemplar as categorias de análise e o grupo de indicadores desta 

dimensão, foram aplicados questionários com os segmentos das comunidades 

acadêmica e externa, bem como analisados os ordenamentos da UnC. Os 

resultados visam à avaliação das práticas pedagógicas e administrativas em 

confronto com os programas e planejamentos da instituição. Buscou-se, igualmente, 

evidenciar a relação existente entre a prática social, o contexto e as articulações 

com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), contido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).  

I. As fontes utilizadas foram os Documentos Oficiais, tais como: Estatuto e 

Regimento, Normas Complementares, PPI/PDI, Relatório do 

Recrendenciamento da UnC, Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação – PPCs, conjunto das recomendações de comissões externas e, 

igualmente, os resultados da aplicação dos atuais instrumentos de pesquisa. 

Apresentação e análise dos dados obtidos pelas respostas dos questionários 

aplicados aos diversos segmentos e nos documentos institucionais; 

II. Apresentação e análise das avaliações parciais dos cursos de graduação.  

 

Os indicadores foram comparados, onde pertinente e possível, aos resultados 

das avaliações anteriores para esta e as demais dimensões. Através deste conjunto 

de resultados e algumas citações é que se constitui a apresentação, análise e 

síntese da avaliação referente a esta dimensão. Prática que foi estendida por igual a 

todo o conjunto de dimensões desta autoavaliação. 

 

2.1.1 Apresentação e Análise dos Dados 

 

2.1.1.1 Coerência entre a Missão e os Objetivos/Finalidades Institucionais 

 

Para avaliar a percepção e a importância deste indicador foram aplicadas 

perguntas a seis segmentos consultados, conforme a Tabela 3. 
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Observar que os valores indicados já estão adaptados à escala 1 a 5 utilizada 

para mensurar cada dimensão, categoria ou indicador da sistemática de avaliação, 

em que um (1) é a pior situação e (5) aquela que reflete o nível de excelência no que 

estiver sendo avaliado. 

 

Tabela 6 – Resultados da questão: “Você conhece a missão da UnC”? 
Segmento/Ano  2010 2012 

Gestores 4,71 - 
Acadêmicos 3,54 2,66 
Pós-Graduação 2,94 2,91 
Comunidade Externa 3,85 3,21 
Funcionários 4,26 3,07 
Egressos 3,55 2,49 
Acadêmicos EaD - 2,60 
Média Geral   3,80  
Média sem a percepção dos Gestores  3,63 2,82 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 

 

A Tabela 6 evidencia que todos os consultados passaram a prestar menos 

atenção à missão da UnC no período após a Autoavaliação Institucional de 2009, 

onde a soma das alternativas de respostas “praticamente sim” e “sim”, foi 

significativa, resultando ali, ainda, em um índice elevado na média. No entanto, tal 

evidência não havia atingido ainda de forma adequada a egressos, o segmento 

discente e comunidade externa, para os quais já havia sido recomendados esforços 

especiais de comunicação (na AI 2009/2010). A baixa percepção agora generalizou 

(queda de 22,22%). Não incluiu-se gestores nesta consulta, nem mesmo os 

coordenadores de curso pelo que não se pode afirmar que manteriam resultado 

semelhante às duas avaliações anteriores, onde mantinham sempre os melhores 

níveis. Todavia, todos os demais segmentos ora consultados que esperava-se 

deveriam receber mais estas mensagens das coordenações, absorver, entender, 

aceitar e praticar a missão da UnC, perderam sintonia em boa ou grande parte, para 

esta máxima institucional.  

Já a Tabela 7 representa, por outra ótica, os posicionamentos dos diversos 

segmentos questionados sobre o conhecimento, aplicação e formas de divulgação 

da Missão da UnC. Ali percebe-se que alguns percentuais ficam abaixo de 50%, 

revelando que em média a apresentação, discussão e familiaridade criada para esta 

máxima institucional não tem progredido adequadamente, por falha de sequência de 

comunicação ou não tem gerado sintonia, significado e significância em alguns dos 
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públicos. Há quem reclame que é longa e pouco adequada a estes novos tempos, 

“um tanto saudosista demais”. 

 

Tabela 7 – Resultados da questão: “Quanto à missão da UnC?” 

Opções % Egressos Acadêmicos Acadêmicos 
EaD 

Pós-
Graduação 

Comunidade 
Externa 

Estou conhecendo neste momento 31% 32% 26% 27% 29% 
Vi escrito na instituição mas não 
dei maior atenção 

18% 11% 5% 14% 12% 

Conheço mas não interpreto sua 
aplicação 

8% 12% 2% 2% 6% 

Conheço e vejo que é a base para 
a sua organização 

22% 19% 44% 39% 31% 

Conheço e vejo que já é parte da 
cultura interna  

14% 20% 16% 16% 17% 

Prefiro não opinar  7% 6% 7% 2% 6% 
Nota: a declaração de missão estava impressa junto à questão formulada a todos os segmentos 
respondentes. 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

 

Tabela 8 – Resultados da questão: “Você percebe se existe articulação entre os programas de 
ensino, pesquisa e extensão com a missão da UnC?” 

Segmento/Ano 2010 2012 

Comunidade externa 3,45 3,99 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Constata-se que na indicação dos respondentes da comunidade externa, na 

Tabela 8, existe uma boa percepção da articulação entre os programas de ensino, 

pesquisa e extensão com a missão da UnC. Confrontando estes dados com os 

documentos referentes aos programas da UnC, fica evidenciada esta articulação. 

Ensino, pesquisa e extensão são de fato fundamentos para elaboração dos 

programas e este aspecto institucional é percebido. Na realidade é o que mais 

aparece para a sociedade organizada, através do conjunto dos alunos que 

demonstram seu aprendizado nas suas ações junto à comunidade externa, em suas 

diferentes frentes. 

 

2.1.1.2 Objetivos e finalidades 

 

Os objetivos institucionais da UnC estão estabelecidos no PPI e consignados 

no Processo de Recredenciamento da UnC (2012). Visam a uma concepção de 

desenvolvimento das políticas institucionais, programas e/ou projetos de ensino, 
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pesquisa e extensão, para interagir com o desenvolvimento humano e econômico da 

região de abrangência.  

Para verificação destes indicadores, nesta dimensão, utilizou-se aspectos 

associados ao que os acadêmicos conseguem perceber da atuação da UnC, na 

consecução dos seus objetivos e no seu desenvolvimento (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Resultados da questão: “Os programas de extensão da UnC refletem seus objetivos 
institucionais?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,85 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

O resultado indica que os acadêmicos presenciais do conjunto dos cursos da 

UnC conhecem ainda inadequadamente a relação dos programas da extensão com 

os objetivos institucionais da UnC. 

 

Tabela 10 – Resultados da questão: “ Os cursos de Pós-Graduação e os programas de extensão na 
UnC, mostram coerência com os objetivos institucionais?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,85 

Professores e tutores 4,41 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os dados apresentados mostram que professores que os programas de pós-

graduação e extensão estão coerentes com os objetivos institucionais. Entretanto 

para o segmento Acadêmicos presenciais, como na questão anterior, o resultado 

situa-se abaixo do desejado. Por isso, vale ressaltar que, ao analisar a Dimensão 4 

(Comunicação), apresenta-se pontos importantes no sentido de (re)socialização, da 

maior divulgação das ações da instituição e de associação aos princípios e objetivos 

institucionais, visando ampliar a percepção da extensão universitária neste 

segmento. 

Já o grau excelente de percepção, sobre a coerência dos cursos ofertados em 

relação aos objetivos institucionais, na Tabela 11, é resultado da pergunta 

respondida por alunos de cursos de pós-graduação, onde encontra-se também os 

do stricto sensu, mais esclarecidos no geral. O resultado demonstra alinhamento de 

pensamento com a intenção institucional. 
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Tabela 11 – Resultados da questão: “O curso de Pós-Graduação que você cursa na UnC, mostra 
coerência com os objetivos institucionais?” 

Segmento/Ano  2012 

Pós-graduação 4,41 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

2.1.1.3 Tradução dos objetivos institucionais em ações na realidade institucional 

 

Os objetivos institucionais da UnC são voltados à difusão da ciência e suas 

tecnologias de modo a contribuir para o desenvolvimento regional. 

A UnC busca transformar seus objetivos institucionais em ações, através da 

oferta de cursos e projetos. Em todos os cursos  articula-se a indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão. Atividades de pesquisa e extensão, bem como os 

cursos nas áreas humanas e sociais buscam contribuir para o fortalecimento social, 

político e cultural das comunidades da região. 

 

2.1.2 Sintonia das Diretrizes Institucionais com o PDI e PPI da UnC 

 

Para avaliar a sintonia do projeto institucional com as diretrizes da instituição 

buscaram-se informações nos questionários aplicados aos diversos segmentos, 

incluindo discentes e docentes nas modalidades de educação presencial e a 

distância.  

Assim sendo, a sequência de tabelas apresentam indicadores que permitem 

uma análise, por segmento respondente, das relação entre as políticas institucionais 

com o PDI e PPI. 

 

Tabela 12 – Resultados da questão: “As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa 
constantes no PDI da UnC estão previstas/implantadas, no âmbito do curso?” 

Segmento/Ano  2010 2012 
Gestores 3,30 3,03 
Professores e tutores - 3,32 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 

 
As diretrizes Institucionais englobam todas atividades fins e meios para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. A análise dos documentos PDI e 

PPI, associados aos programas e diretrizes especificas do ensino, pesquisa e 

extensão evidenciam a coerência, constituem ponto forte na análise documental.  
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Neste sentido a Tabela 12 é no mínimo coerente com o identificado na análise 

documental, pois se observou indicadores satisfatórios entre os segmentos 

respondentes, muito embora deveriam ser melhores e exigem contínua atenção.  

 

Tabela 13 – Resultados da questão: Na sua opinião os cursos oferecidos pela UnC estão coerentes 
com a missão, e atendem as demandas econômicas e sociais da nossa região? 

Segmento/Ano 2012 

Comunidade Externa 3,99 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

É importante ressaltar a percepção da comunidade externa sobre o 

cumprimento da missão e das políticas institucionais. Na Tabela 13 se evidencia um 

indicador excelente, sobre a oferta de cursos ser coerente com a missão da UnC e 

atender as demandas da sociedade. 

 

Tabela 14 – Resultados da questão: “Os cursos de pós-graduação oferecidos pela UnC atendem as 
necessidades regionais?” 

Segmento/Ano  2012 

Funcionários 3,24 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Com o intuito de identificar percepções entre diversos públicos, os 

funcionários técnico-administrativos opinaram sobre os cursos de pós-graduação 

ofertados pela UnC.. O resultado demonstra um índice satisfatório na percepção dos 

funcionários no sentido de atenderem às demandas regionais.  

Pela análise documental identificou-se a participação da UnC na chamada 

pública em 2009, para assumir polos presencias de EAD de outra IES. Por isso, 

buscou-se a percepção de alunos e tutores sobre algumas questões que vêm ao 

encontro das políticas institucionais e atendimento à sociedade como um todo. 

Os dados quantitativos foram levantados através da aplicação de questionário 

com opções escalares, cujo resultado está apresentado na Tabela 15 a seguir.  

 

Tabela 15 – Resultados da questão: “Os cursos de graduação da UnC estimulam ao atendimento das 
necessidades sociais e ao desenvolvimento socioeconômico? 

Segmentos/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,48 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
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Percebe-se que a implantação da EaD na UnC ampliou as oportunidades de 

acesso a busca da formação em nível superior. Isto fica evidente (Tabela 15) quando 

se observa a percepção diferente deste novo público “interno”, mais recente ao 

histórico do atendimento das necessidades sociais pela UnC. São usuários 

constantes do site e das ferramentas de comunicação digital e esbarram também 

constantemente nas informações ali disponíveis. Ao contrário da grande maioria dos 

alunos presenciais, não fazem meras consultas ocasionais. Isto faz com que os 

acadêmicos do EaD reúnam melhores informações e julguem as ações pelo espelho 

que lhes é dado a ver mais constantemente. A indicação ocorreu em nível de muito 

bom a excelente, demonstrando uma forte sintonia com estes predicativos da missão 

e valores institucionais. 

 

2.1.3 Perfil do Aluno Ingressante 

 

Esta categoria de análise tem por objetivo verificar o grau de conhecimento de 

gestores e professores quanto ao nível socioeconômico dos alunos, numa 

perspectiva de utilizar estas informações para compatibilizar programas e ações 

pedagógicas adequadas ao desenvolvimento do desempenho destes. Aplica-se não 

só enquanto calouros, ao iniciar o curso ou cada disciplina, mas ao longo de todo o 

vivência acadêmica. Trata-se de entender adequadamente este fenômeno e sua 

progressão para atender melhor, dotar os planos de ensino, o PPC e demais 

programas institucionais de mecanismos apropriados a este convívio de forma 

proveitosa e proporcionar os apoios e condições de fazer diferença. 

Analisando os dados fornecidos pela ACAFE, que são obtidos pelos 

candidatos naquele vestibular, no preenchimento de um questionário, e pelo Inep 

através do formulário socioeconômico do Enade, observa-se que a clientela que 

estuda na UnC é predominantemente das classes econômicas C e D.  

Observou-se que pouco se comentou ou manifestou-se de preocupação nesta 

direção nesta consulta. A grande reclamação nas questões abertas, de muitos 

coordenadores de curso e professores é “os alunos chegam muito mal preparados 

na universidade”. Pouco efetivou-se de nivelamento ou de outras ações organizadas 

e registradas de apoio visando prepara-los para a universidade, não há nenhum 

controle institucionalizado nesta direção para a UnC como um todo. Nem mesmo 

uma simples sistematização deste levantamento de perfil e respectivas carências ou 
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aspirações junto às matrículas semestrais, pelo menos. Esta mera iniciativa já 

manteria a informação, inclusive da evolução socioeconômica longitudinalmente ao 

avanço nos cursos, a percepção de aprendizado, as necessidades e perspectivas 

futuras, por exemplo. 

Registra-se este aspecto como fragilidade no atendimento dos objetivos 

institucionais como forma de (re)iniciar planejamentos mais efetivos nesta direção, 

que é vital para a permanência do aluno nos cursos desta IES. 

 

2.1.4 Perfil do Egresso 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os resultados de algumas 

questões que foram aplicadas aos egressos dos cursos de graduação e pós-

graduação.  

Com base nas informações obtidas percebe-se que a conclusão do curso de 

graduação propicia uma evolução no nível socioeconômico do egresso e, na maioria 

dos casos, se evidencia uma conquista e a realização pessoal e do grupo familiar 

em concluir um curso de nível superior.  

Para identificar o perfil do egresso aplicou-se questionários por meios 

eletrônicos a 100 egressos, resultando 48 mulheres e 52 homens, ou seja os 

gêneros masculino e feminino em quantitativos praticamente iguais. Estes 

contribuíram com dados esclarecedores, inclusive socioeconômicos conforme as 

tabelas a seguir. 

 

Tabela 16 – Resultados da questão: “Situação Social” 
Opções %  2012 

Solteiro ou separado sem filho(s) 46% 

Casado ou união estável com filho(s) 25% 

Casado ou união estável sem filho(s) 25% 

Solteiro ou separado com filho(s) 4% 

Viúvo(a) 0% 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Na Tabela 16 é possível perceber que pelo menos metade deles já é casada 

ou convive em união estável com ou sem filhos, a outra metade é solteira com 4% 

deles (solteiro ou separado) com filhos. 
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A renda, ou faixa salarial também é um importante indicador socioeconômico, 

abaixo as tabelas tratam desse indicador. 

 

Tabela 17 – Resultados da questão: “Sua renda mediana enquanto estudante (em R$)” 
Opções %  2012 

de 400,00 a 600,00 21% 
de 601,00 a 900,00 31% 
de 901,00 a 1.500,00 24% 
de 1.501,00 a 2.000,00 10% 
de 2.001,00 a 3.000,00 6% 
acima de 3.000,00  8% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Muitos acadêmicos iniciam um curso de graduação para alcançar a realização 

profissional, e consequentemente almejam uma renda maior. Na tabela acima é 

possível perceber que 52% dos egressos respondentes, quando iniciaram a 

graduação, tinham uma renda inferior a R$ 900,00. Apenas 14% com renda superior 

à R$ 2.000,00/mês.  

Já os dados da Tabela 18, que mostra a renda atual dos egressos, demonstra 

evidente aumento salarial, pois nesta situação apenas 14% permaneceram com 

valores abaixo de R$ 1.000,00, sendo que 62% tem renda superior à R$ 2.000,00, 

35% com renda de pelo menos R$ 3.001,00, e 12% acima de R$ 5.000,00. 

 

Tabela 18 – Resultados da questão: “Sua renda hoje é (em R$)” 
Opções  2012 

Menor que 1.000,00 14% 
de 1.000,00 a 2.000,00 24% 
de 2.001,00 a 3.000,00 27% 
de 3.001,00 a 4.000,00 19% 
de 4.001,00 a 5.000,00 4% 
de 5.001,00 a 8.000,00 8% 
Acima de 8.000,00  4% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Tratando-se os dados é importante destacar que 39% dos egressos, percebe 

1,94 SM (Salários Mínimos), 45% alcança 4,68 SM e 17% chega à 10,37 SM. Ou 

seja o salário médio passou de R$ 1.480,00 para pouco acima de R$ 2.840,00, 

praticamente dobrando. Como média nesta questão não é uma boa referência, 

pode-se usar a perspectiva que praticamente dois terços atingiram, que é obter 

rendimentos da ordem de R$ 3.850,00 à R$ 8.150 ou mais, com incremento de 100 

à 430% ou mais em relação ao outro terço bem menos colocado no mercado. Estas 
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informações primárias podem e devem ser tradadas correlacionando cursos e tempo 

de formação, não cabendo aqui neste momento. 

 

Tabela 19 – Resultados da questão: “O curso que concluiu, contribuiu para melhoria do seu nível 
socioeconômico?” 

Opções %  2012 
Não contribuiu até agora 16% 
Sim, de forma insuficiente 17% 
Sim e começa a ser suficiente 31% 
Sim, de maneira muito boa 21% 
Sim, de maneira excelente 11% 
Prefiro não opinar 4% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Na Tabela 19 é possível reforçar a afirmação do crescimento do nível salarial 

e desenvolvimento socioeconômico dos egressos, pois 31% afirma que seu nível 

socioeconômico começa a ser suficiente, 21% diz ser de maneira muito boa e 11% 

acredita ser excelente. Ou seja, no mínimo está havendo adequação para 

praticamente dois terços dos formados. 

 

Tabela 20 – Resultados da questão: “O seu curso contribuiu para a realização de suas aspirações 
neste momento?” 
Opções%  Profissionalmente  Socialmente  Financeiramente  

Não está  9% 8% 21% 

De forma insuficiente 18% 13% 20% 

Começa a ser suficiente 16% 24% 26% 

Praticamente sim de maneira muito boa 33% 33% 17% 

Sim, de maneira excelente 21% 21% 13% 

Prefiro não opinar 3% 1% 3% 

Indicador relacionado 3,40 3,46 2,80 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Na Tabela 20 fica evidente que os egressos acreditam que o curso que 

concluíram colaborou para suas realizações profissionais e sociais. Sendo que 54% 

do pesquisados a acreditam que o curso contribuiu de maneira muito boa ou 

excelente para sua realização tanto profissional como social e 30% que contribuiu de 

maneira muito boa ou excelente, também financeiramente. Observado que o nível 

intermediário indica suficiência, resulta em mais de 70% profissionalmente, 74% 

socialmente e pelo menos 56% financeiramente, o que revela que as aspirações dos 

egressos vem sendo atendidas de forma adequada a muito boa. 
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Tabela 21 – Resultados da questão: “Tipo de Residência” 
Opções %  2012 
Residência própria ou cedida por familiares (quitada) 73% 
Financiada 0% 
Alugada 0% 
Não respostas 27% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Referente o tipo de moradia dos egressos pesquisados obteve-se que 73% 

possui residência própria ou cedida por familiares, e quitada. O restante dos 

pesquisado preferiu não opinar. Revela uma forte estabilidade social. 

 

 

Tabela 22 – Resultados da questão: “Quantas pessoas moram com você?” 
Opções %  2012 

Nenhuma pessoa 6% 
Uma pessoa 31% 
Duas pessoas 33% 
Três pessoas 14% 
Quatro pessoas 15% 
Cinco pessoas 1% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

A Tabela 22 mostra a quantia de pessoas que reside com o pesquisado, é 

possível perceber que 64% reside com uma ou duas pessoas. Famílias menores 

(com menos filhos) refletem um aspecto forte da sociedade atual. 

 

Tabela 23 – Resultados da questão: “Em média quanto despende para o sustento da moradia (além 
dos itens já assinalados)?” 
Opções  2012 
Nada 1% 
Até R$ 200,00 6% 
de R$ 200,01 a 400,00 8% 
de R$ 400,01 a 600,00 5% 
de R$ 600,01 a 800,00 2% 
de R$ 800,01 a 1.000,00  12% 
de R$ 1.000,01 a 1.500,00 4% 
de R$ 1.500,01 a 2.000,00 5% 
Acima de R$ 2.000,01 4% 
Não resposta 54% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Da Tabela 23, constata-se que 54% não quis opinar ou indicou R$ 0,00 

(nada), 15% gastam de R$ 0,00 à 400,00 e 7% dos egressos gastam de R$ 400,01 

à R$ 800,00, com mais 16% despendendo de R$ 800,01 a R$ 1.500,00 e 9% entre 
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1.501,00 e R$ 2.500,00/mês. Assim o dispêndio médio ponderado entre estes 46% 

que assinalaram contribuir na moradia é pouca coisa superior a R$ 900,00/ mês. 

 

Tabela 24 – Resultados da questão: “Qual o seu meio de transporte?” 
Opções  2012 

Geralmente à pé ou de bicicleta 4% 
Ônibus urbano 9% 
Ônibus intermunicipal 1% 
Carona com colegas 8% 
Veículo próprio 78% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

O veiculo próprio é utilizado por 78% dos pesquisados, 9% utilizam ônibus 

urbano e 8% carona com colegas; apenas 5% utilizam bicicleta, vão a pé ou utilizam 

ônibus intermunicipal. Podemos perceber que o grande percentual usuário dos 

veículos próprios tem ligação com a facilidade de financiamento e com o evidente 

crescimento do poder aquisitivo.  

 

Tabela 25 - Resultados da questão: “Já existe alguma alternativa na UnC para sua contínua 
especialização?” 

Opções  2012 
SIM, e me interessa cursar 16% 
SIM, mas NÃO me interessa cursar na UnC 0% 
NÃO HÁ e me interessa cursar FORA 11% 
Não respostas 73% 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Além da indicação de 16% de forma positiva e direcionada à UnC na Tabela 

25, resta 73% de indefinidos que se concentraram na opção “não resposta”, o que 

mostra um indicativo importante para a UnC aprimorar seus mecanismo de atração 

de egressos para os seus programas de pós-graduação. 

 

2.1.5 Apropriação do PDI pela Comunidade 

 

Alguns indicadores apresentados na Dimensão 4 mostram que há 

necessidade de um trabalho mais intenso no sentido de divulgar, apresentar e 

discutir o PDI junto a todos os segmentos da IES.  

Isto reflete os posicionamento frente ao repasse e vivenciamento do conteúdo 

deste importante documento cuja dinâmica é insuficientemente percebida por alguns 

segmentos (desde os posicionamento para missão, objetivos institucionais e 
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percepção da realização ou não destes objetivos, é muito pobre e aparentemente 

desinteressada, principalmente para os discentes presenciais, o que vai refletir na 

futura percepção do egresso e contamina a visão da comunidade externa, 

consequentemente da imagem institucional). 

 

2.1.6 Projetos, Programas e Regulamentos em Desenvolvimento 

 

A UnC tem uma estrutura organizada e definida em documentos, que 

contemplam uma hierarquia lógica e funcional das responsabilidades e 

desenvolvimento de todas as atividades. A partir dos documentos maiores, como 

Estatuto da FUnC, Regimento Geral da UnC, PDI e PPI, todas os programas e 

normas complementares são aprovadas no Conselho Universitário. Neste sentido, 

tem-se os programas de pesquisa, extensão, pós-graduação, gestão, avaliação e os 

respectivos projetos, com destaque para projetos pedagógicos de cursos de pós-

graduação e graduação.  

 

Quadro 1 – Síntese avaliativa da Dimensão 1 

GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

1.1.1 Coerência entre a missão e os objetivos/finalidades 
institucionais. 

 X     

1.2.1 Clareza na definição dos objetivos institucionais  X     
1.2.2 Tradução dos objetivos institucionais em ações na realidade 
institucional. 

  X    

1.3.1 Sintonia das diretrizes institucionais com o PDI e PPI da 
Instituição. 

X      

1.4.1 Efetivação da expansão descrita no PDI coerente com a 
realidade institucional. 

 X     

1.4.2 Articulação dos fundamentos descritos no PDI e PPI com as 
práticas institucionais. 

  X    

1.4.3 Participação efetiva dos dirigentes da Instituição (mantida) na 
construção, implementação e revisão periódica do PDI. 

  X    

1.5.1 Sintonia entre as políticas definidas no PPI e os programas e 
projetos em desenvolvimento pela IES.  X     

1.5.2 A organização e o atendimento contribuem para a realização 
dos objetivos, planos e metas da UnC.    X    

1.6.1 Identificação do perfil dos ingressantes pelos gestores e 
professores. 

   X   

1.7.1 Existência de uma base de dados de informações atualizadas 
sobre os egressos. 

   X   

1.7.2 Retorno do egresso da graduação para cursos de pós-
graduação. 

  X    

1.8.1 Grau de conhecimento e apropriação do PDI e PPI pela 
comunidade acadêmica e externa. 

  X    

1.8.2 Percepção da missão da UnC pela comunidade acadêmica e 
externa 

   X   

1.9.1 Coerência entre programas/projetos em desenvolvimento e as  X     
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GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

metas traçadas no PDI. 
Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 
 
Quadro 2 – Pontos positivos destacados na dimensão 1 
 
− o conhecimento dos gestores e da comunidade externa, sobre a UnC e seus objetivos institucionais; 
− coerência entre os documentos existentes: PDI, PPI, PPC; 
− existência de regulamentos (Normas e Resoluções) para a elaboração e execução dos programas 

e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão; 
− a contribuição da UnC para a melhoria do nível socioeconômico  dos egressos com relação aos 

cursos que realizaram. 
 

Quadro 3 – Pontos frágeis que podem ser enfatizados sobre a dimensão 1 
 
− baixo nível socioeconômico, bem como defasagem de conhecimento dos alunos ingressantes nos 

cursos da UnC; 
− pouco interesse da comunidade acadêmica de conhecer os documentos oficiais da UnC. 
− parcela de gestores e professores que não conhecem adequadamente ou não articulam o PPI e PDI 

e consequentemente enfraquecem a evolução dos PPCs; 
− insuficiente envolvimento e participação dos gestores, professores e alunos nas adequações e no  

desenvolvimento das ações do PDI e do PPI da UnC; 
− falta de levantamento sistemático do perfil de ingressantes; 
− falta de acompanhamento dos egressos. 

 

Quadro 4 – Recomendações da CPA para  a dimensão 1 
− atualizar o PDI e o PPI para atender ao novo formato jurídico-organizacional estabelecido para a 

unificação do CNPJ dos campi;   
− instituir fórum permanente de discussão periódica das políticas institucionais envolvendo gestores, 

professores, e funcionários em todos os níveis, com orientação especialista sempre que adequado e 
necessário;  

− definir uma política de comunicação articulada entre todos os públicos que fazem parte da UnC, 
para entender melhor e poder atender às demandas institucionais; 

− capacitação de gestores em relação a metodologias referentes ao processo operacional e 
mensuração dos resultados da UnC. 

− Intensificar mecanismos para que os documentos oficiais da UnC sejam divulgados nos espaços 
internos e na comunidade, melhor entendidos e praticados. 

− Fortalecer o tripé de ensino, pesquisa e extensão, utilizando como metodologia o planejamento 
curricular integrado.  

− Desenvolver o programa de formação continuada para gestores, docentes e funcionários, que 
contemple, além dos aspectos específicos de sua utilização, a divulgação, o conhecimento e o 
envolvimento na contínua atualização dos documentos oficiais da UnC.  

− Ampliar, estimular e fortalecer os programas de pesquisa e extensão. 
− Evidenciar os objetivos institucionais nos programas de extensão e socializar junto aos 

coordenadores de curso, docentes e tutores, fazendo chegar com proveito aos acadêmicos. 
− Destinar recursos para desenvolver iniciação científica e pesquisas de ponta; 
− .Instituir consulta sistemática e semestral do perfil com dados socioeconômicos dos alunos (nas 

matrículas). 
− Institucionalizar programa de apoio pedagógico para discentes e docentes. 
− Implantar o portal do egresso. 
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2.2 DIMENSÃO 2 – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-

GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

 

O conteúdo apresentado nesta dimensão é resultado da análise documental e 

da aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Sendo esta dimensão dividida 

em 4 sub-dimensões. A apresentação e interpretação dos dados segue as seguintes 

categorias de análise: 

Políticas de Ensino (2.1) : i) PPC’s - Projeto Pedagógico dos Cursos de 

graduação e sequenciais; ii) inovações didático-pedagógicas e uso das novas 

tecnologias; iii) participação dos docentes e discentes no desenvolvimento dos 

Projetos Pedagógicos e; iv) práticas institucionais de avaliação do processo ensino-

aprendizagem; 

Políticas para a Pesquisa (2.2) : i) política institucional de pesquisa e formas 

de sua operacionalização; ii) política institucional de iniciação científica e formas de 

sua operacionalização; iii) envolvimento e participação do corpo docente; iv) 

envolvimento e participação do corpo discente e; v) fontes de fomento; 

Políticas para a Extensão (2.3) : i) políticas institucionais de extensão e 

formas de sua operacionalização e; ii) relevância das atividades de extensão na 

comunidade; 

Políticas para a Pós-Graduação (2.4) : i) políticas institucionais de pós-

graduação e; ii) integração entre graduação e pós-graduação. 

 

2.2.1 Apresentação dos Dados – Política de Ensino 

 

Para acompanhar o desenvolvimento do estabelecido nos PPC’s a UnC utiliza 

de vários mecanismos, tais como acompanhamento das coordenações de curso, de 

campus e de área, NDE, Vice-Reitoria Acadêmica, relatórios e avaliação de 

desempenho de coordenadores e professores.  

Os resultados da avaliação de desempenho docente são aferidos através da 

aplicação de questionários aplicado aos acadêmicos e coordenadores de curso. 

Esta avaliação é aplicada semestralmente e, por isso, foi aplicada a questão: “As 

avaliações realizadas tem contribuído para minimizar dificuldades detectadas na 

Instituição nestes três últimos anos?” 
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Assim, além da análise documental, são apresentados os resultados de 

algumas perguntas dos questionários que evidenciam informações importantes no 

contexto desta dimensão.  

As tabelas abaixo indicam a percepção de alunos, egressos, professores e 

gestores, sobre as políticas de ensino, pesquisa e extensão da UnC, principalmente 

sobres as questões relacionadas aos cursos de graduação.  

 

2.2.1.1 Coerência do Projeto Pedagógico dos Cursos com o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional 

 

O Projeto Pedagógico dos Cursos é um importante documento que contempla 

as especificidades de cada curso, norteado pelo PDI. Na análise documental a 

coerência é bem evidente, pois os PPC’s se fundamentam no PPI, parte inclusa no 

PDI. Entretanto, é importante ver como se dá a prática. Assim, o índice apresentado 

pelos respondentes, pode confirmar se há uma coerência satisfatória entre os 

documentos, objeto da questão e alimentar outras questões à respeito. 

 

2.2.1.2 Inovação didático-pedagógico e uso das novas tecnologias 

 

A utilização de novas tecnologias está prevista no PPI e PDI, como política 

que determina o avanço constante em aprimoramento e inovação do processo de 

produção de conhecimentos. Pelos dados apresentados na Tabela 26, o segmento 

pós-graduação, que demonstra ser composto por egressos aqui ou fora (50%) e que 

está sendo novamente aluno da pós-graduação, indica posicionamento satisfatório 

no atendimento desta política pela UnC. 

 

Tabela 26 – Resultados da questão: “O curso tem se utilizado de novas tecnologias (recursos 
tecnológicos, TICs) nas atividades de ensino? 

Segmento/Ano  2010 2012 
Pós-Graduação 4,33 3,71 
Egressos - 3,41 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Percebe-se das indicações dos respondentes que a utilização de novas 

tecnologias nas atividades de ensino são satisfatórias.  
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Tabela 27 – Resultados da questão: “O seu Curso utilizou tecnologias adequadas (recursos 
tecnológicos) nas atividades de ensino?” 

Segmento/Ano  2012 

Egressos  3,44 

Pós-graduação 3,75 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Comparando as Tabela 26 e 27, para questões absolutamente parecidas, 

tem-se praticamente os mesmos graus de indicadores, evidenciando e confirmando 

a indicação de bom a muito bom, nos dois casos. 

 

Tabela 28 – Resultados da questão: “As tecnologias de informação e comunicação (TICs) no 
processo de ensino-aprendizagem permitem executar o projeto pedagógico do curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,04 

Acadêmicos EaD 3,91 

Coordenadores de curso 3,31 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

É possível perceber nas tabelas que a tecnologia da informação acrescenta 

de maneira positiva na educação, por isso todos os índices referente a esse tema 

foram satisfatórios e a Universidade deve, cada vez mais, investir em novas 

tecnologias de aprendizado. 

Um grande avanço na UnC foi a implantação da educação a distância. As 

metodologias e ferramentas da EAD, também inovam a educação presencial. 

Entretanto vale ressaltar que o número de disciplinas ofertadas nesta modalidade de 

aplicação dos recursos da EaD ainda é muito pequena nos cursos presenciais e que 

muitos cursos ainda não aderiram ou não abriram esta possibilidade no seu PPC. 

Mostrando interesse de que isto ocorra (disciplinas ofertadas na modalidade à 

distância nos cursos presenciais) os acadêmicos presenciais, os professores e os 

tutores indicaram que consideram importante essa oferta, como é possível perceber 

na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – “Considera importante a oferta de algumas disciplinas não presenciais no curso 
presencial”? 

Segmento/Ano  2012 

Professores e Tutores 3,19 

Acadêmicos 3,14 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
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Tanto professores/tutores quanto acadêmicos demonstram interesse na oferta 

de disciplinas nos cursos presenciais na modalidade à distância.  

 

2.2.1.3 Participação dos docentes e discentes no desenvolvimento do projeto 

pedagógico  

 

Para identificar a percepção dos docentes e discentes quanto a apropriação 

dos PPC’s, foram aplicadas questões cujo tratamento demonstram os resultados das 

tabelas a seguir. 

 

Tabela 30 – Resultados da questão: “O(s) projeto(s) Pedagógico(s) do(s) Curso(s) em que você atua 
é (são) coerente(s) com o PPI?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Gestores - 3,03 

Professores e tutores 3,90 3,32 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

A Tabela 30 evidencia apenas satisfatório índice com relação a coerência dos 

projetos pedagógicos com o PPI. Porém, os professores e tutores tiveram um 

declínio ao comparar 2012 com 2010 e surge uma posição mais estranha e 

preocupante na indicação de coordenadores de cursos, principais respondentes 

enquanto gestores, e membros dos grupos responsáveis pela dinâmica processual 

destes documentos em seus respectivos cursos (através dos NDEs). Cabe 

aprofundamento da questão, uma vez que alguns atrasos nesta direção podem estar 

preocupando, ou a falta de tempo ou condições técnicas para esta efetivação fica aí 

manifestada. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos estabelecem o perfil do profissional 

formado, é item fortemente questionado pelas comissão avaliadoras externa e 

doravante também as internas. Para avaliar a situação reinante, as tabelas a seguir 

registram a percepção e o conhecimento dos segmentos ora pesquisados sobre 

esse perfil. 

 

Tabela 31 – Resultados da questão: “Você conhece o perfil do profissional estabelecido no projeto 
pedagógico do seu curso?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,99 3,64 

Professores e tutores - 4,48 
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Acadêmicos EaD - 4,28 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

A avaliação caracteriza que entre docentes e discentes o nível de 

conhecimento sobre o perfil profissional dos atuais PPCs situa-se entre bom e muito 

bom.  

 

Tabela 32 – Resultados da questão: “O desenvolvimento do curso caminha de modo satisfatório na 
direção deste perfil?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 3,43 

Acadêmicos EaD 4,51 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Com relação ao desenvolvimento do curso para atender o perfil profissional 

percebe-se na Tabela 32 um destaque de qualidade, indicado pelos alunos dos 

cursos na modalidade a distância, que além de conhecerem melhor o que o curso 

propõe, estão mais afinados e concordantes que esta perspectiva está sendo 

conquistada. 

 

Tabela 33 – Resultados da questão: “O perfil percebido de aluno formado na UnC reúne as 
competências necessárias para o exercício da profissão?  

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 4,10 

Coordenadores de curso 4,21 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

A Tabela 33 evidencia na manifestação da comunidade externa, legítima 

observadora dos resultados institucionais, uma excelente indicação das suas 

percepções e satisfação de que o perfil profissional estabelecido no PPCs dos 

cursos, vem se traduzindo nas competências adquiridas pelos egressos, e como 

aquelas necessárias para o exercício das respectivas profissões. Importante o 

posicionamento concordante dos responsáveis por este processo, os coordenadores 

de curso. 

É extremamente importante identificar junto aos acadêmicos a percepção 

sobre suas contribuições e/ou expectativa de participação direta ou indireta na 

elaboração das metas e planos de seus cursos. Assim a tabela abaixo apresenta 
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avaliações referentes à pergunta “Você participa na definição das metas ou planos 

de seu curso?” 

 

Tabela 34 – Resultados da questão: “Você participa na definição das metas ou planos de seu curso?” 
Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,10 2,09 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

A Tabela 34 apresenta um resultado preocupante, muito abaixo do mínimo 

desejado, tendendo à nulidade da evidência. Assim sendo, comparando com outras 

dimensões percebe-se que nesta, em especial, as coordenações de curso em 

média, não conseguem liderar e promover momentos de reflexão do curso para seus 

acadêmicos, mesmo através das necessária representações de turmas, para 

poderem discutir, refletir e indicar aspectos bons e outros a melhorar nos respectivos 

cursos, facilitando as revisões dos PPCs. 

 
Tabela 35 – Resultados da questão: “Quanto às políticas institucionais de ensino, de extensão e de 
pesquisa constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o PPC contempla:?” 

Segmento/Ano  2012 
Coordenador de curso 3,74 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Nesta questão é importante destacar que os coordenadores de curso são 

partícipes do processo de (re)elaboração e melhoria continuada dos PPCs. Esta 

indicação demonstra a coerência de absorção das políticas institucionais e situam a 

relação com o PPC diferentemente do posicionado na questão assemelhada, na 

Tabela 30, uma vez que o PPI é parte do PDI. 

 

Tabela 36 – Resultados da questão: “As atividades complementares previstas/implantadas estão 
regulamentadas/ institucionalizadas, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,45 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Observa-se da Tabela 36 a forte indicação de “bom”, quanto à condução e 

controle das atividades complementares em seus cursos. Este aspecto é até certa 

forma discrepante das reclamações de alunos quanto a descontinuidade na oferta 

de oportunidades presenciais na própria UnC. 



67 
 

 

2.2.1.4 Participação dos docentes e discentes no desenvolvimento do projeto 

pedagógico 

 

Para identificar a percepção dos docentes e discentes quanto a apropriação 

dos PPC’s foram aplicados questões nos instrumentos de coleta de dados, cujas 

tabelas a seguir demonstram os resultados. 

 

Tabela 37 – Resultados da questão: “As disciplinas do Curso estão estruturadas conforme currículo 
integrado, prevendo a interdisciplinaridade entre disciplinas na mesma fase e ao longo de toda a 
grade?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenadores de curso 3,55 

Professores e tutores 3,52 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Destaca-se novamente que coordenadores de curso e docentes percebem a 

importância do currículo integrado e estão atentos à indicação de sus utilização nos 

momentos de formação continuada a partir de 2010, o que vai contribuir na melhoria 

dos PPCs, uma vez que os professores concordam com este posicionamento em 

mesmo grau. 

 

2.2.1.5 Estrutura curricular dos cursos de graduação 

 

Para avaliar a percepção dos diversos segmentos sobre as estruturas 

curriculares dos cursos de graduação foram aplicadas perguntas, cujos resultados 

estão apresentados nas tabelas a seguir.  

 

Tabela 38 – Resultados da questão: “As atividades pedagógicas apresentam coerência com a 
metodologia prevista/implantada?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenadores de curso 3,75 

Professores e tutores 3,71 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os índices da Tabela 38 demonstram de forma positiva a coerência com as 

metodologias previstas/implantadas, e ressalta-se que estes dois segmentos 

respondentes são os principais atores, e responsáveis pela implementação das 

ações previstas no PPC.  
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Tabela 39 – Resultados da questão: A estrutura curricular contempla os aspectos flexibilidade, 
interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a 
prática e, nos casos de cursos a distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenadores de curso 3,68 

Professores e tutores 3,58 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Comparando este resultado com os anteriores, percebe-se que os docentes 

apresentam indicativos de percepção muito semelhante aos coordenadores. É uma 

informação importante em face de que são os efetivos implementadores da estrutura 

curricular estabelecida no PPC, que passa a ser cada vez mais questionada, como 

estratégia do desenvolvimento pedagógico para ensino, pesquisa e extensão se 

desenvolverem concomitantemente.  

Isto torna recomendável que as coordenações de curso fortaleçam o trabalho 

de planejamento do curso atualizando e colocando em conformidade o PPC junto 

com o corpo docente, a partir destas novas perspectivas para alguns.  

 

Tabela 40 – Resultados da questão: “Os objetivos do curso são coerentes com os aspectos estrutura 
curricular e contexto educacional.?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,73 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os professores e tutores indicam coerência entre os objetivos  e os diferentes 

aspectos da estrutura curricular e contexto educacional, o que permite realiza-los.  

 

Tabela 41 – Resultados da questão: “Os conteúdos curriculares estão previstos/implantados e 
possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando numa análise sistêmica 
e global os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação da 
bibliografia?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenador de curso 3,59 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Novamente destaca-se que cabe a este segmento (os coordenadores de 

curso) a elaboração do PPC, com o NDE de seu curso e oficialização junto ao NDE 

institucional. Assim, também a gestão destes aspectos essenciais ao sucesso do 

curso. 
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Tabela 42 – Resultados da questão: “A totalidade dos conteúdos, atualização, carga horária e a 
organização são cumpridas conforme calendário acadêmico e a matriz curricular do curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,69 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O índice apresentado na Tabela 42 é de muito bom a excelente. Entretanto, 

ressalta-se que o grupo de respondentes é composto por acadêmicos do EAD, onde 

a carga horária e desenvolvimento dos conteúdo depende mais no aluno do que os 

cronogramas estabelecidos nos módulos de cada curso. Isto é relevante, uma vez 

que sã partícipes desta possibilidade e as categorizam em elevado nível. 

 

Tabela 43 – Resultados da questão: “Em relação ao contexto educacional, o PPC contempla as 
demandas efetivas de natureza econômica e social?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e coordenadores 3,60 

Coordenadores de curso 3,72 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os indicadores são acima de satisfatório, passando de bom a muito bom, 

porém sendo os coordenadores e professores os sujeitos que determinam e 

caracterizam os aspectos epistemológicos do curso, cabe acompanhamento das 

novas exigências da sociedade. Frente a estas demandas, sua mensuração e 

tendências devem adotar medidas de equacionamento. Como já comentado quanto 

a percepção da defasagem de conhecimentos à saída do segundo grau (ensino 

médio) e num contexto onde a maioria dos alunos trabalha para conseguir estudar, 

mantém-se elevado o nível do desafio aos docentes e à coordenação dos cursos 

para atender e fazer a necessária diferença. Os resultados do Enade demonstram 

que este fator não é só da UnC, é nacional. 

 

Tabela 44 – Resultados da questão: “Os procedimentos de avaliação utilizados nos processos de 
ensino/aprendizagem atendem à concepção do curso definido no seu PPC??” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenadores de curso 3,76 

Professores e tutores 3,63 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Mesmo o resultado de bom a muito bom e concordante entre os segmentos 

respondentes, torna necessário que haja mais envolvimento dos agentes deste 
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processo (os respondentes e mais os apoios pedagógicos) para ajustes 

continuados, visando testar, decidir e alterar para melhor aspectos previstos na 

elaboração do PPC, ao exercitar novos e mais interessantes conceitos de avaliação 

e de sua prática, utilizando também aí a interdisciplinaridade, ações em comum com 

outros professores, dando sentido e significado ao fazer. 

 

Tabela 45 – Resultados da questão: “O estágio curricular supervisionado contempla aspectos: carga 
horária, previsão e existência de convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e 
Coordenação?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 3,90 

Coordenadores de curso 4,02 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Tanto acadêmicos (aqui representados pelos discentes do EaD) quanto 

coordenadores de cursos, tem percepção similar sobre o desenvolvimento dos 

estágios curriculares e concordam que são e devem ser tratados com seriedade e 

adequação.  

 

Tabela 46 – Resultados da questão: “O estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas de apresentação, 
orientação, supervisão e Coordenação?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,53 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Todos os cursos tem regulamento para a realização dos estágios curriculares, 

se obrigatório. Na percepção dos docentes esta regulamentação atende 

satisfatoriamente, de bom para muito bom, os aspectos legais, operacionais e 

pedagógicos para os estágios curriculares supervisionados.  

 

Tabela 47 – Resultados da questão: “O(s) diário(s) de classe, da(s) sua(s) disciplina(s) presencial(is), 
registra(m) a realidade do realizado nas aulas, detalhando, além do conteúdo, num aspecto global a 
metodologia e os critérios de avaliação utilizados, ou acordos, inclusive, para as recuperações e para 
as práticas de iniciação científica e de extensão universitária, conforme previsto nos seus planos de 
ensino e de aulas?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,77 

Coordenadores de curso 3,18dores os responsáveis pela revisão  

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
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Embora os índices demonstrem um bom resultado, há que se destacar que 

existe alguma dicotomia entre plano de ensino e formas de registros nos diários de 

classe. As manifestações qualitativas manifestaram a preocupação de 

coordenadores, cuja indicação acima distancia-se propositalmente daquelas dos 

docentes. Frise-se que são os coordenadores os responsáveis pelas verificações 

sistemáticas destes lançamentos que devem aprovar ou rejeitar nas evidências de 

inadequações. Este aspecto tem sido alvo de manifestações do Grupo Técnico 

desta CPA, ao longo dos trabalhos para este relatório, sugerindo e justificando a 

geração de instrução normativa e oportunidades formativas a todos os docentes. A 

falta de uniformidade nos critérios de registros nos Diário de Classe não vem 

atendendo adequadamente, as descrições do realizado frente ao planejado e o 

previsto na grade curricular e nos princípios que regem os PPCs. Têm sido alvo de 

críticas de diferentes comissões externas de reconhecimento e de renovação de 

reconhecimentos de cursos, que até elogiam os feitos e lastimam a falta de 

adequação dos registros muito pouco profissionais destas realizações.  

 

Tabela 48 – Resultados da questão: O trabalho de Conclusão de Curso previsto/implantado está 
regulamentado/Institucionalizado, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 3,98 

Professores e tutores 3,74 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Todos os cursos tem regulamento a realização do TCC. Na percepção dos 

docentes e acadêmicos consultados existe, é praticada a regulamentação e atende 

satisfatoriamente os aspectos operacionais e pedagógicos e a apresentação formal 

de resultados.  

 

Tabela 49 – Resultados da questão: “Você identifica atividades interdisciplinares no curso que você 
faz?” 

Segment o/Ano  2012 

Pós-graduação 3,84 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Na percepção dos alunos de cursos de pós-graduação é possível identificar a 

que a atuação dos docente dá ênfase a interdisciplinaridade. As consultas desta 

CPA a coordenadores e professores em nov. 2012, demonstrou qualitativamente a 
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preocupação de “que isto não seja espasmódico ou pontual entre poucos e efetivos 

praticantes”. Vários sugerem oficinas que propiciem exercício a todos e deem 

oportunidade a “mais discussão e aproximação entre os agentes deste constante 

desafio”. Trata-se de fazer da integração curricular uma alavanca para esta 

necessidade e sua prática por todos os envolvidos, nas diferentes disciplinas de 

cada curso. 

2.2.1.6 Os esforços pedagógicos no EaD 

 

Como a UnC esforça-se em oferecer qualidade na efetiva implementação da 

educação a distância, além das participações já comentadas, foram elaboradas e 

aplicadas questões específicas sobre a atuação institucional neste modal da 

educação. As tabelas abaixo apresentam indicadores sobre o desenvolvimento da 

EAD na UnC.  

 

Tabela 50 – Resultados da questão: “O Curso que você frequenta satisfaz as suas expectativas 
pessoais e profissionais? 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,44 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Considerando a indicação da Tab. 50, os alunos demonstram que suas 

expectativas são atendidas de forma muito boa a excelente, evidenciando-se que a 

EAD veio ao encontro de uma demanda social e cumpre com sua determinação. 

 

Tabela 51 – Resultados da questão: “Existe flexibilidade e familiaridade nas disciplinas do seu curso 
com a modalidade EaD”. 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,56 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

A EAD tem com pressuposto a flexibilidade do processo de formação. 

Percebe-se pelo ótimo resultado obtido na Tabela 51, que a UnC cumpre este 

pressuposto.  

 

Tabela 52 – Resultados da questão: “O material didático institucional disponibilizado aos estudantes 
permite executar a formação definida no projeto pedagógico do curso considerando os aspectos: 
abrangência, bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência 
teórica??” 

Segmento/Ano  2012 
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Coordenadores de curso 3,00 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

O resultado apresentado na Tabela 52 demonstra a necessidade de mais 

discussão com os coordenadores de curso e gestores do processo de produção e 

distribuição de material didático, na modalidade de educação a distância e de apoio 

disponibilizado aos alunos. A preocupação demonstrada no indicativo manifesta a 

intenção de atender ainda melhor. Testou-se a visão dos professores e tutores nesta 

direção, como segue. 

 

Tabela 53 – Resultados da questão: “Como percebe a adequação da distribuição do material 
didático?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,68 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Percebe-se dos docentes um indicativo satisfatório sobre a forma de 

distribuição do material didático.  

 

Tabela 54 – Resultados da questão: “O material didático (Livros/videoaulas) contemplam uma 
linguagem dialógica no seu conteúdo, que promove a autonomia e a capacidade do aluno 
desenvolver seu próprio conhecimento?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos da EaD 3,95 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Já segundo os alunos o material didático é de bom conteúdo, com adequação 

da linguagem e adequada forma metodológica, o que permite o bom aprendizado 

individual.  

 

Tabela 55 – Resultados da questão: “O material didático institucional (livros e videoaulas) 
disponibilizado aos alunos possibilita a formação específica esperada?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,04 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Percebe-se novamente pelos acadêmicos que o material didático possibilita 

uma boa formação nos cursos na modalidade a distância.  
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Tabela 56 – Resultados da questão: “Como você avalia as modalidades de materiais disponíveis 
(DVD, VMP, livros impressos, livros e videoaulas online) como opção para o aluno da EAD:” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos da EaD 4,12 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Novamente fica evidente na percepção dos alunos a boa qualidade do 

material didático para os cursos na modalidade de educação a distância.  

Tabela 57 – Resultados da questão: “A atuação do(a) coordenador(a) do polo presencial, 
considerando, os aspectos: gestão do atendimento, relação com os tutores e alunos?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,18 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

A tabela demonstra que os acadêmicos estão satisfeitos com o atendimento 

nos diversos polos de EAD da UnC.  

 

Tabela 58 – Resultados da questão: “As atividades de tutoria atendem as demandas didático-
pedagógicas da estrutura curricular?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenadores de curso 3,42 

Professores e tutores 2,46 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os resultados apresentados nesta tabela mostram uma certa incoerência com 

as anteriores, principalmente nas Tabelas 50 e 51, onde os alunos atribuíram bons 

conceitos e satisfação no geral. Isto caracteriza sua autoavaliação e a manifestação 

de seriedade quanto ao aspecto que ainda podem melhorar. Para checagem desta 

relação, questionou-se os discentes, conforme as próximas perguntas, registradas 

nas Tabelas 59 e 60. 

 

Tabela 59 – Resultados da questão: “As atividades da tutoria de apoio presencial atendem as suas 
necessidades com dúvidas acadêmico/administrativa no polo de apoio presencial??” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,09 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Na opinião dos alunos as atividades de tutoria atendem suas expectativas.  

 

Tabela 60 – Resultados da questão: “As atividades realizadas da tutoria online atendem as suas 
necessidades em relação às dúvidas específicas de conteúdos das disciplinas??” 
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Segmen to/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 3,77 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Da mesma forma na Tabela 59 as tutorias online tem atendido bem as 

expectativas dos alunos.  

 

Tabela 61 – Resultados da questão: “Os horários de atendimento da tutoria presencial e da tutoria 
online estão planejados e repassados aos alunos do curso na aula inaugural e disponibilizados no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,18 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Ao explorar aspectos específicos, novamente os acadêmicos da EAD 

destacam muito bem o atendimento das tutorias, de acordo com suas expectativas.  

 

Tabela 62 – Resultados da questão: “Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os 
conteúdos das demais disciplinas do seu Curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,51 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Um excelente indicativo apresentado pelos alunos da EAD com relação a 

integração dos conteúdos das diversas disciplinas, demonstrando 

interdisciplinaridade e visão muito boa do geral para o específico.  

 

Tabela 63 – Resultados da questão: “Com relação ao sistema de atendimento e controle de 
resultados dos alunos (AVA) dos diferentes cursos, em relação às atividades de tutoria a distância, 
previsto/implantado.” 

Segmento/Ano  2012 
Professores e tutores 3,68 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os professores e tutores consideram de satisfatório a muito bom o ambiente 

virtual de aprendizagem disponibilizado para a EAD na UnC.  

 

Tabela 64 – Resultados da questão: “A elaboração das atividades descritivas previstas no curso: 
short papers; atividades formativas e atividades práticas, apresentam coerência com a metodologia 
proposta nas disciplinas?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,62 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
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Na percepção dos acadêmicos a forma e método utilizados, mesmo em 

atividades descritivas é adequado e muito bem recebidos na avaliação do EAD da 

UnC pelos discentes, tendendo à excelência.  

 

Tabela 65 – Resultados da questão: “Há um acompanhamento aos alunos através do desempenho 
avaliativo, a fim de identificar dificuldades na aprendizagem, e poder sanar as dúvidas durante o 
processo de ensino e de aprendizagem?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 3,49 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Mesmo na situação de dificuldades de aprendizagem os acadêmicos 

demonstram um grau de satisfação ainda positivo.  

 

Tabela 66 – Resultados da questão: “Você participa de atividades de iniciação científica no seu 
curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 2,29 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

O índice é baixo, demonstra certa insuficiência, porém destaca-se que uma 

parcela muito significativa dos respondentes está em processo de início de 

formação, ou seja, os cursos na modalidade a distância não atingiram 50% da carga 

horária prevista na estrutura curricular e os momentos de iniciação científica ainda 

são formativos, como a utilização de papers com exercícios de citações e 

referências, não percebidos como parte deste processo.  

 

Tabela 67 – Resultados da questão: “ O número de professores tutores/horas disponíveis para o 
atendimento presencial e online dos alunos é adequado?” 
Segmento/Ano 2012 
Acadêmicos EaD 3,60 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Em relação as tutorias disponibilizadas os acadêmicos consideram que tem 

atendido satisfatoriamente suas expectativas.  
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Tabela 68 – Resultados da questão: “O material didático institucional previsto/implantado, 
disponibilizado aos estudantes. permite executar a formação definida no projeto pedagógico do curso 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, bibliografia adequada às 
exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica? (EXCLUSIVO EaD)?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 2,93 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Novamente percebe-se uma contradição, revelando que os professores ao 

indicar como insuficiente, anseiam por recursos anda melhores, deixado claro na 

distância entre o posicionamento dos discentes. A verificação sistemática destes 

fatos pode contribuir para melhorias continuadas e isto é louvável e deve ser 

considerado. 

 

Quadro 5 – Síntese da avaliação da dimensão 2.1 

GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

2.1.1.1 Coerência entre o Projeto Pedagógico dos Cursos com o PDI, 
PPI e a missão da instituição (Os PPCs retratam os mesmos 
fundamentos, princípios e diretrizes dos documentos institucionais). 

  X    

2.1.1.2 Explicitação das concepções de currículo, aprendizagem, 
ensino e avaliação. 

  X    

2.1.1.3 Planejamento de metas a serem alcançadas em curto e médio 
prazo no ensino de graduação e sequenciais. 

  X    

2.1.1.4 Explicitação das habilidades e competências definidas no perfil 
do egresso e incorporadas pelos conteúdos curriculares 
gradativamente aos discentes. 

 X     

2.1.1.5 Existência de processos de flexibilidade curricular (seminários, 
atividades complementares, intercâmbios, percursos diferenciados na 
integralização curricular, etc.) 

  X    

2.1.1.6 Coerência entre a organização curricular, os objetivos, e o 
perfil do egresso. 

 X     

2.1.1.7 Mecanismos de atualização e revisão sistemática dos 
currículos. 

  X    

2.1.1.8. Atuação do NDE considerando os aspectos: periodicidade das 
reuniões, registros, encaminhamento e controle das decisões. 

  X    

2.1.1.9 Coerência entre o PPC e as demandas efetivas de natureza 
econômica e social 

  X    

2.1.1.10 A atuação docente e tutorial atende às demandas didático-
pedagógicas da estrutura curricular 

  X    

2.1.1.11 Adequação da titulação, nível de preparo e experiência de 
docentes e tutores, está do acordo com o PPC. 

  X    

2.1.1.12O Núcleo de Práticas Jurídicas possui regulamento específico 
para realização de práticas jurídicas simuladas, visitas orientadas e 
atende às demandas do curso.  

  X    

2.1.1.13 Identificação do projeto pessoal e profissional com o curso 
que fez ou faz. 

  X    

2.1.1.14 Atividades complementares devidamente regulamentadas e 
implantadas com carga horária, critérios e diversidade de atividades e 
de formas de aproveitamento 

 X     

2.1.1.15 Percentual de doutores no curso    X   
2.1.2.1 Indicação de ações inovadoras futuras e/ou em 
desenvolvimento na área do ensino. 

   X   
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GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

2.1.2.2 Existência, organização e funcionamento de ambiente virtual 
de apoio ao ensino presencial e seu uso. 

  X    

2.1.2.3 Utilização de tecnologias adequadas (recursos tecnológicos, 
TICs) nas atividades de ensino. 

  X    

2.1.3.1 Apropriação do PPC pelos docentes, interação colegiada e 
com os discentes. 

  X    

2.1.3.2 Apropriação do PPC pelos discentes.    X   
2.1.3.3 Relação entre o número de docentes e o número de 
estudantes. 

  X    

2.1.3.4 Previsão e existência de processos interdisciplinares no projeto 
curricular e nas atividades docentes e discentes do curso (planos de 
ensino, atividades conjuntas, associadas ou não à pesquisa e 
extensão, com integração curricular). 

  X    

2.1.4.1 Sistematização da avaliação de desempenho docente, 
discente, da organização didático-pedagógica e da infraestrutura para 
o ensino, conforme PPC (criteriosas e com análise de resultados). 

  X    

2.1.4.2 Uso dos resultados de avaliação para o replanejamento das 
atividades de ensino. 

  X    

2.1.4.3 Divulgação dos resultados de avaliação para a comunidade 
acadêmica. 

   X   

2.1.4.4 Atuação do NDE prevista/implantada considera, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação (atualização) e avaliação 
do PPC. 

   X   

2.1.4.5 O regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso constante 
do PPC, considera e é efetivamente controlado quanto aos aspectos: 
carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. 

  X    

2.1.4.6 As ações recomendadas ou diligências em decorrência de 
avaliações internas e externas (avaliação de curso, ENADE, CPC 
baixo, etc.) no âmbito do curso, são e estão previstas/implantadas. 

  X    

2.1.4.7 Explicitações sobre o que está acontecendo no curso (reuniões 
do NDE, do colegiado do curso, decisões, encaminhamentos e ações 
que docentes ou tutores possam disseminar ou contribuir. 

   X   

2.1.4.8 Adequação do material didático institucional conforme PPC, 
exigências da formação, aprofundamento, coerência teórica, e sua 
distribuição. (Como você avalia as modalidades de materiais disponíveis 
(DVD, VMP, livros impressos, livros e videoaulas online) como opção para o 
aluno da EAD?) (Como você avalia a qualidade, objetividade e clareza das 
videoaulas?) (Como percebe a adequação da distribuição do material 
didático?)(O material didático institucional (livros e videoaulas) disponibilizado 
aos alunos possibilita a formação específica esperada? ) 

  X    

2.1.4.9 Eficácia do sistema de atendimento e controle de resultados 
aos/dos alunos (AVA), em relação às atividades de tutoria a distância. 

  X    

2.1.4.10  O regulamento de estágio curricular supervisionado, 
considera e é efetivamente controlada quanto aos aspectos: carga 
horária, previsão/existência de convênios, formas de apresentação, 
orientação, supervisão e Coordenação. 

  X    

2.1.4.11 Adequação das ações ou convênios que promovem 
integração com as escolas da Educação básica das redes públicas de 
ensino em abrangência e em consolidação. 

  X    

2.1.4.12 Adequação, coerência e cumprimento dos Planos de Ensino 
nos Diários de Classe, além da totalidade do conteúdo no registro da 
realidade das aulas, da metodologia e dos critérios de avaliação 
utilizados, dos acordos, recuperações e práticas de iniciação científica 
e de extensão universitária, conforme calendário acadêmico e a matriz 
curricular do curso em vigor (PPC). (Os diários de classe, das diferentes 
disciplinas presenciais, registram a realidade do realizado nas aulas, 
detalhando, além do conteúdo, num aspecto global a metodologia e os 
critérios de avaliação utilizados, ou acordos, inclusive para as recuperações e 

   X   
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GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

para as práticas de iniciação científica e de extensão universitária, conforme 
previsto nos planos de ensino e de aulas?) 
2.1.4.13 Adequação e equilíbrio na elaboração das atividades 
descritivas previstas no curso  (short papers, etc.); atividades 
formativas e atividades práticas em coerência com a metodologia 
proposta nas disciplinas? 

 X     

2.1.5.1 O Regime de trabalho do(a) coordenador (a) do curso é de 
tempo parcial ou integral e a relação entre o número de vagas anuais 
pretendidas/autorizadas (p/a) e as horas semanais dedicadas à 
coordenação, atende às necessidades do curso 

   X   

2.1.5.2 A carga horária de coordenação de curso prevista/implantada 
atende as necessidades do curso. 

   X   

2.1.5.3 carga horária da coordenação para atuação nos aspectos: 
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 
representatividade nos colegiados superiores, atende as exigências 
legais. 

  X    

2.1.5.4 A experiência profissional, de magistério superior e de gestão 
acadêmica do(a) coordenador(a) somadas atendem as necessidades 
do curso. 

 X     

2.1.5.5 Adequação da atuação do coordenador quanto às relações 
com docentes, tutores, apoios e alunos. 

 X     

Notas: 1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos 
e intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 
 
Quadro 6 – Pontos positivos destacados na dimensão 2.1 
− os egressos consultados conseguem demonstrar as habilidades e competências exigidas pelo 

mercado de trabalho; 
− as ações pedagógicas são direcionadas para formação do perfil profissional, estabelecido nos 

PPCs; 
− convergência do projeto pessoal dos alunos com os cursos; 
− estruturação e implementação do processo de avaliação docente; 
− implantação de sistema informatizado que permite aos docentes utilizar ambiente virtual de apoio ao 

ensino presencial; 
− grau elevado de satisfação dos discentes do EaD. 

 

Quadro 7 – Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 2.1 
− muitas reformulações incompletas dos PPCs, alteração de turno de funcionamento de cursos, 

alteração de regime de oferta e controle de vagas (Livro do CONSUN e base de dados do Inep), 
cujas justificativas não explicitam claramente a necessidade; 

− pouca participação dos alunos na definição das metas e dos planos de curso; 
− insuficiente conhecimento do PPC pelos alunos e parte dos docentes; 
− insuficiente revisão de processos pela comissão de estudos para reconhecimento de cursos que 

são encaminhados ao CEE/SC; 
− insuficiente articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
Quadro 8 – Recomendações da CPA para a dimensão 2.1 
− fortalecer a participação de forma a ampliar o comprometimento de todos os segmentos na 

definição das metas e dos planos dos cursos em que atuam; 
− criação de grupo de apoio técnico pedagógico para reestruturação e implementação dos PPCs; 
− aprimorar o documento norteador para a elaboração e verificação dos PPCs; 
− incluir no aprimoramento dos PPCs, a permanente vigilância às necessidades regionais e à 

legislação vigente; 
− ampliar as ações do EaD, sobretudo no que diz respeito à possíveis ofertas de disciplinas a 
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distância nos cursos presenciais. 

 

2.2.2 Apresentação dos Dados – Política de Pesquisa (Dimensão 2.2) 

 

O PPI, confere o entendimento de pesquisa como o processo de descoberta 

científica da realidade, na tentativa de criação, objetivando emancipação intelectual, 

social, política e comportamental do indivíduo e da comunidade. É uma busca 

diligente de dados na solução de problemas ou indagações sobre uma realidade, 

parcial ou totalmente desconhecida. Este processo é dinâmico e faz-se através da 

busca constante de relações sucessivas e progressivas, intrínsecas à realidade. 

A pesquisa na Universidade é desenvolvida, necessariamente, dentro de um 

caráter de interdisciplinaridade, pois nenhum pesquisador possui resposta acabada 

e suficiente para os problemas que a realidade apresenta na sua totalidade. 

Os programas de pesquisa desenvolvidos na UnC estão fundamentados na 

demanda e potencial de sua região de abrangência, contribuindo para a 

disseminação e difusão de conhecimentos específicos.  

A Política de Pesquisa está instituída pela Resolução UnC-CONSUN 

029/2011, a qual necessita de constante revisão, tendo em vista, principalmente, a 

dinâmica das linhas de pesquisa, visando atender às demandas regionais e da 

própria universidade.  

As áreas prioritárias são voltadas para as questões ambientais, sociais e 

tecnológicas, de acordo com a necessidade de cada região onde estão localizados 

os campi.  

As fontes de financiamento mais comuns são: CNPq, CAPES, FINEP e 

FAPESC, que privilegiam, sobretudo, projetos oriundos de grupos vinculados a 

linhas de pesquisa. Especificamente para a iniciação científica, o financiamento dos 

projetos de pesquisa se dá através do Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP, Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC e PIBIC/Ensino Médio, 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação – PIBITI, Fundo de Apoio a Manutenção e ao Desenvolvimento da 

Educação Superior – FUMDES, Bolsas dos Artigos 170 e 171, da Constituição 

Estadual de Santa Catarina. 

As políticas, normas e ações voltadas para a pesquisa buscam detectar a 

percepção da comunidade sobre sua participação na definição dos eixos e linhas de 
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pesquisa e a constatação se as respectivas linhas são realmente efetivadas. As 

questões deste indicador foram respondidas pelos gestores e professores.  

 

2.2.2.1 Política Institucional de Pesquisa e formas de sua operacionalização 

 

A normatização sobre a Política de Pesquisa da Universidade (Resolução 

029/2011), estabelece a organização da pesquisa na Universidade, as linhas de 

pesquisa e os grupos de pesquisa. Com relação à Iniciação Científica, os projetos  

precisam estar sintonizados com os grupos e linhas de pesquisa de forma que haja 

uma investigação mais contínua e consistente de fenômenos de interesse da 

Universidade e da região de abrangência.  

A seguir são apresentadas as categorias de análise e seus respectivos 

grupos de indicadores. Para avaliar esses indicadores foram aplicados questionários 

distribuídos aos professores e gestores, bem como a metodologia de análise 

documental e estatística.  

 

2.2.2.2 Divulgação da produção científica 

 

As produções científicas e tecnológicas finalizadas são apresentadas, através 

do relatório final de pesquisa, à Vice-Reitoria Acadêmica e socializadas no 

Seminário de Ensino Pesquisa e Extensão – SIPEX e as selecionadas são 

publicadas nas Revistas da UnC (www.periodicos.unc.br). Além disso, os 

acadêmicos são incentivados a participar de Congressos, Seminários, Conferências, 

JINC UnC/EMBRAPA, Semanas de Pesquisa dos Cursos e outros. 

A divulgação e publicação da produção científica, acontece pela publicação 

em periódicos reconhecidos nacional e internacionalmente. A UnC mantém 

intercâmbio com outras instituições através da participação em seminários, 

congressos e encontros de produção científica, realizados no âmbito nacional e 

internacional a exemplo do Programa Ciência Sem Fronteiras. 

 

 

2.2.2.3 Mecanismos de avaliação da produção científica e tecnológica da UnC 
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O mecanismo utilizado pela UnC sobre a produção científica é caracterizado 

pelos processos de avaliação dos cursos para reconhecimento ou renovação e uso 

destes critérios.  

 

2.2.2.4 Existência de eventos e formas de difusão da produção científica e 

tecnológica reconhecidos pela comunidade acadêmico-científica 

 

A divulgação dos trabalhos de pesquisa ocorre através de revistas como a 

Ágora (Publicação de trabalhos desenvolvidos pelos docentes) e Iniciação 

(Publicação dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes), as quais têm 

periodicidade semestral, sendo que as mesmas aceitam artigos produzidos por 

pessoas vinculadas a outras instituições de ensino, embora a prioridade seja dada 

às produções da UnC. 

Como forma de socializar as atividades de extensão e pesquisa é promovido 

o Seminário Interno de Pesquisa e Extensão – SIPEX, no qual ocorre a participação 

de alunos e professores, que apresentam suas produções científicas e os resultados 

obtidos nos programas de extensão.  

A tabela a seguir demonstra o número de artigos apresentados nesse evento 

conforme área das ciências. 

 

Tabela 69  – Artigos Apresentados no SIPEX – 2012 conforme Áreas das Ciências 
Área do Conhecimento  Trabalhos apresentados (n)  

Ciências Biológicas e Engenharia 40 
 Ciências da Saúde 50 
Ciências Sociais e Aplicadas 44 
Ciências Sociais e da Terra 4 
Ciências Agrarias 8 
Nota: 2010 e 2011 não houve edição do SIPEX. 
Fonte: Relatório Pesquisa UnC (2012). 

 

Os trabalhos são publicados nos Anais do evento. Além desta forma de 

divulgação e publicação da produção científica, são utilizados periódicos 

reconhecidos nacional e internacionalmente, através da participação em seminários, 

congressos e encontros de produção científica, realizados no âmbito nacional e 

internacional.  
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2.2.2.5 Política Institucional de Iniciação Científica e Formas de sua 

Operacionalização 

 

O PPI, Programa de Incentivo à Iniciação Científica na Graduação, justifica-se 

pelas seguintes razões: i) a pesquisa como fonte renovadora do conhecimento 

impõe à Universidade a criação de um programa próprio para incentivo e realização 

de Iniciação Científica; ii) através da pesquisa ocorre a universalização do 

conhecimento; iii) a iniciação científica na graduação é uma estratégia de 

institucionalizar uma ação sistemática e uma cultura de pesquisa; iv) as linhas de 

pesquisa priorizadas pela UnC encontrarão condições de desenvolvimento a partir 

do programa estabelecido e; v) a universidade desenvolverá a pesquisa a partir do 

planejamento institucional elaborado em função dos problemas regionais e suas 

demandas. 

 

2.2.2.6 Mecanismos de incentivo à participação discente na elaboração e execução 

de projetos de pesquisa 

 

A UnC, pelo fato de estar implementado seu processo de restruturação, deu 

início ao seu programa de incentivo e apoio a iniciação científica no ano de 2012. 

Para verificar a participação de discentes neste processo de implementação 

dos incentivos, foram aplicadas algumas perguntas aos discentes, que são 

apresentadas na sequência. 

 

Tabela 70 – Resultados da questão: “Você percebe a integração do ensino com pesquisa e extensão 
nas disciplinas do curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,82 

Acadêmicos EaD 3,64 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Percebe-se uma diferença considerável entre a percepção dos acadêmicos 

dos curso presencias e EAD. De qualquer forma vale destacar que é necessário que 

a UnC intensifique os incentivos para projetos de iniciação científica que contemplem 

a participação de todos os acadêmicos.  
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Tabela 71 – Resultados da questão: “Você tem conhecimento dos programas de pesquisa e extensão 
da UnC” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 3,51 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

A comunidade externa demonstra ter conhecimento sobre os programas de 

pesquisa da UnC, uma vez familiarizados com a sua aplicação através da extensão. 

 

Tabela 72 – Resultados da questão: “Você participa de atividades de extensão e/ou pesquisa do 
curso ou da UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos EaD (extensão)  2,54 
Acadêmicos EaD (pesquisa)  2,29 

Acadêmicos Presencial (extensão) 3,58 2,37 
Acadêmicos Presencial (pesquisa) 3,23 2,73 
Egressos (extensão)  2,92 
Egressos (pesquisa)  3,06 
Pós-Graduação (pesquisa e extensão)  3,81 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Conforme relatado anteriormente a UnC está implementando o programa de 

apoio a iniciação pesquisa, e fica evidenciada na Tabela 72 a insuficiência atual 

pelas indicações dos respondentes em confronto à necessidade estratégica de 

ampliação e consolidação do programa na Universidade. Observa-se que a condição 

boa só foi atingida nesta consulta na pós-graduação, que inclui o mestrado.  

 

2.2.2.7 Critérios definidos para seleção de alunos e concessão de bolsas para a 

iniciação científica 

 

A seleção é regulamentada por edital, que ocorre pela análise do projeto de 

iniciação científica. A classificação é realizada por uma comissão específica em cada 

campus. A comissão designada para este fim, emite um parecer, observando a 

coerência entre o problema, objetivos, metodologia e relevância do projeto.  

 

2.2.2.8 Envolvimento e participação do corpo docente 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os indicadores que abordam 

assuntos sobre apoio aos docentes qualificados para iniciação científica, 
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apresentação dos resultados em eventos científicos e captação de recursos para 

viabilização dos projetos. 

 

2.2.2.9 Apoio a professores qualificados para a Iniciação Científica – Atribuição de 

carga horária 

 

Para todos os projetos de iniciação científica aprovados, a UnC disponibiliza 

horas para pagamento de orientações para professores que possuam, pelo menos, 

a titulação de mestre. 

 

2.2.2.10 Captação de recursos para viabilizar a execução de projetos apresentados 

e ou orientados pelos docentes 

 

A UnC recebe recursos do Estado de Santa Catarina, estabelecidos nos Art. 

170 – CE/SC, que do montante repassado 10% são destinados a projetos de 

iniciação à pesquisa e ao Art. 171, com regulamentação específica, além de 

recursos próprios que apoiam projetos de pesquisas.  

 

2.2.2.11 Participação do Corpo Discente em Atividades de Pesquisa 

 

A Universidade participa regularmente de editais da Fapesc e de outras 

entidades. No quadro a seguir são apresentados outras fontes e projetos 

contemplados. Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos discentes são 

socializados no Seminário de Desenvolvimento da Pesquisa e da Extensão – SIPEX. 

Além do seminário interno, os melhores trabalhos participam dos seminários 

promovidos pela ACAFE e, também, em eventos nacionais. 

 

Tabela 73 – Resultados da questão: “A UnC oportunizou mecanismos de estimulo à realização de 
programas e projetos de pesquisas?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Egressos 3,73 3,03 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Na Tabela 73 verifica-se que a percepção em 2012 dos egressos apresenta 

um índice menor (em 18,7%) que a avaliação anterior, sendo apenas razoável e 
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beirando à insuficiência. Também fica claro que a oportunização não é a efetivação 

nos programas e projetos, uma vez que a UnC não teve como propiciar estas 

condições a toda a demanda, porém denota que os ex-alunos percebiam melhor a 

existência destes estímulos no contexto da avaliação anterior. 

 

2.2.2.12 Apresentação de projetos para as agências de fomento, de natureza pública 

ou privada 

 

Os projetos, de acordo com os editais, são de iniciativa pública ou privada, 

elaborados por professores da UnC, com base nas diretrizes institucionais e linhas 

de pesquisas definidas no PPI.  

 

Quadro 9 – Síntese da avaliação da Dimensão 2.2 (Pesquisa) 

GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

2.2.1.1 Cadastramento dos Grupos de pesquisa no CNPq.  X     
2.2.1.2 Definição de eixos e linhas de pesquisa institucionalmente 
prioritárias. 

 X     

2.2.1.3 Mecanismos de avaliação da produção científica e tecnológica 
da IES. 

   X   

2.2.1.4 Existência de eventos de difusão da produção científica e 
tecnológica reconhecidos pela comunidade acadêmico-científica. 

  X    

2.2.1.5 Existência de formas de divulgação da produção acadêmico-
científica e tecnológica. 

  X    

2.2.1.6 Promoção do intercâmbio científico e tecnológico de docentes 
e discentes da IES com outras IES e instituições de pesquisa 
reconhecidas nacional e/ou internacionalmente. 

   X   

2.2.1.7 Os protocolos de pesquisa e educação são aprovados e 
explicitados pelo comitê de ética para a orientação das atividades 
práticas e respeitam as normas internacionais 

  X    

2.2.2.1 Mecanismos de incentivo à participação discente na 
elaboração e execução de projetos de pesquisa. 

  X    

2.2.2.2 Critérios definidos para seleção de alunos e concessão de 
bolsas para a iniciação científica. 

 X     

2.2.2.3 Coerência das linhas/eixos das pesquisas de Iniciação 
Científica com o ensino e as atividades de extensão, definidas no PP 
dos cursos. 

  X    

2.2.3.1 Apoio a professores qualificados para a Iniciação Científica ( 
atribuição de carga horária) 

   X   

2.2.3.2 Apresentação pelos docentes de resultados em eventos 
científicos. 

   X   

2.2.3.3 Captação de recursos para viabilizar a execução de projetos 
apresentados e ou orientados pelos docentes. 

   X   

2.2.4.1 Participação em editais para aprovação de projetos de 
pesquisa discente. 

  X    

2.2.4.2 Apresentação  pelos alunos de resultados em eventos da 
comunidade científica. 

  X    

2.2.4.3 Participação voluntária de alunos com estímulos institucionais 
em projetos de pesquisa 

  X    

2.2.5.1 Recursos da entidade mantenedora, através de rubrica    X   
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GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

especifica. 
2.2.5.2 Apresentação de projetos para as agências de fomento, de 
natureza pública ou privada. 

   X   

2.2.5.3 Fontes de fomento oriundas de outras entidades de natureza 
diversa. 

 X     

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 - Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 10 – Pontos positivos destacados na dimensão 2.2 
− existência de mecanismos de incentivo à participação discente na elaboração e execução de 

projetos de pesquisa; 
− critérios coerentes para seleção de alunos e concessão de bolsas de pesquisa; 
− a existência de eixos de pesquisa institucionais. 

 

Quadro 11 – Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 2.2 
− falta de clareza nas políticas de pesquisas institucionais, principalmente no que se refere à 

articulação e envolvimento do corpo docente e discente;  
− pouca disponibilidade de carga horária remunerada para professores desenvolverem projetos de 

pesquisa; 
− falta de definição da utilização do fundo especifico para pesquisa docente (Res. 153/2004); 
− ações ainda isoladas entre os campi em relação à pesquisa; 
− insuficiente apoio financeiro à produção e divulgação científica; 
− falta de maior articulação e controle entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Quadro 12 – Recomendações da CPA sobre na dimensão 2.2 
− rever a política e a gestão da pesquisa na UnC, de forma integrada e socializada; 
− buscar estratégias e criar incentivos para aumentar a participação docente e discente nas atividades 

de pesquisa; 
− gerar mecanismos de avaliação, controle e disseminação da produção científica da UnC; 
− dotação e busca de recursos para ampliação dos programas de pesquisa docente; 
− aplicar efetivamente os recursos destinados à pesquisa.  

 

2.2.3 Dimensão 2.3 – A Política para a Extensão 

 

Conforme Resolução UnC/CONSUN 016/2012, que dispõe sobre a extensão, 

a UnC concebe a extensão como processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre a Universidade e 

outros setores da sociedade, orientado pelo princípio da indissociabilidade com o 

ensino e a pesquisa. 

Os programas institucionalizados possibilitam a participação docente e 

discente em suas atividades de Extensão. Entre outros, podem ser citados: o 
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Programa de Apoio à Extensão e Cultura- PAEC, Programa UnC na Comunidade, , 

Programa Universidade Aberta a Maior Idade - UAMI, Programa de Tecnologias de 

Informática Aplicada – TEIA, Programa de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Especiais,. Além destes, mantém-se atividades sistemáticas que 

compõe o Planejamento Curricular Integrado em conjunto com as atividades de 

Ensino e Pesquisa aos cursos de pós e graduação, visando ao envolvimento de 

docentes e discentes em atividades, junto e para a comunidade. 

 

Quadro 13 – Quantitativo dos eventos de extensão em 2012 por Campus 

 
Fonte: Relatório da Extensão UnC (2012). 

 

A seguir, são apresentadas as categorias de análise e seus respectivos 

grupos de indicadores. Para avaliar esses indicadores foram aplicados questionários 

distribuídos aos diversos segmentos da UnC, bem como utilizada a análise 

documental e estatística. 

 

2.2.3.1 Mecanismos de estímulo à realização de programas e projetos de extensão 

 

Tanto a pesquisa quanto a extensão devem ser fomentadas para que os 

acadêmicos tenham contato com ambiente exterior à Universidade, participem de 

projetos e programas que desenvolvam seus conhecimentos e adquiram 

experiências. Portanto a Universidade tem o papel de incentivar e oportunizar aos 

acadêmicos a participação em tais projetos.  
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A Tabela 74 mostra a visão dos segmentos pesquisados sobre a 

oportunidade em participar de programas de extensão. Os índices apresentados são 

satisfatórios quanto a realização de atividades de extensão. 

 

Tabela 74 – Resultados da questão: “A UnC oportuniza/oportunizou mecanismos de estímulo à 
realização de programas e projetos de extensão?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,94 3,31 

Acadêmicos EaD - 2,29 

Egressos 3,90 2,92 

Pós-Graduação - 3,81 

Média 3,92 3,08 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Comparando os resultados entre os diversos segmentos, percebe-se que nos 

cursos presenciais ocorreu uma involução, pelos indicativos dos egressos e 

acadêmicos. No caso da EaD, está abaixo do esperado, porém justificado pelo 

imenso número de alunos em condições iniciais nos cursos, como já analisado na 

Tabela 66, é preciso destacar, portanto, que os cursos estão em fase de 

implantação.  

 

Tabela 75 – Resultados da questão: “ Como avalia os programas e projetos de extensão praticados 
no seu curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 3,20 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Na Tabela 75 percebe-se como os acadêmicos EaD avaliam os projetos e 

programas de extensão constantes no seu curso, porém, como já citado em relação 

à Pesquisa e na questão anterior, o indicador se mostra ainda apenas satisfatório, 

por ausência, ainda, de maior atividade específica de extensão universitária para a 

maioria dos cursos. 

 

2.2.3.2 Realização de eventos e prestação de serviços coerentes com as 

necessidades e demandas da área de abrangência da UnC 

 

A UnC atua com prestação de serviços como cursos de capacitação, 

assessorias, realização de processos seletivos, concursos, análise de laboratórios, 
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bem como a realização de eventos para disseminação e socialização de novos 

conhecimentos, tecnologias e formação profissional. Analisando os documentos que 

formalizam o desenvolvimento destas ações, percebe-se que há coerência com as 

necessidades e demandas da região de abrangência, principalmente pelo fato de 

que são resultados de solicitações da comunidade.  

 

2.2.3.3 Integração das atividades de extensão com as de ensino e da pesquisa 

 

Para melhor mensurar este indicador, foram aplicadas perguntas aos 

acadêmicos, sendo que os resultados são apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 76 – Resultados da questão: Existe articulação das atividades de extensão com as de ensino 
e de pesquisa?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,79 2,71 

Acadêmicos EaD - 2,84 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Os acadêmicos acreditam que há articulação das atividades de extensão com 

as de ensino e pesquisa, porém o índice demonstrou que de maneira insuficiente e 

concordante entre as modalidades ensino presencial e a distância. 

 

Tabela 77 – Resultados da questão: “Você percebe a integração do ensino com pesquisa e extensão 
nas disciplinas do curso?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,82 

Acadêmicos EaD 3,64 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O mesmo ocorre na tabela acima, o índice se mostra suficiente, porém os 

acadêmicos presenciais tem uma percepção muito menor dessa integração, em face 

do menor contato com as notícias e matérias do site da instituição. Por isso a 

necessidade de fomentar e outras forma e intensificar as ações nesta direção no 

ensino presencial, para ampliar as atividades de extensão e pesquisa. 

 

2.2.3.4 Envolvimento de docentes nas atividades de extensão 
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A análise nos documentos (programas e respectivos relatórios) mostram a 

relativa participação de docentes nas atividades de extensão, destacando aqueles 

que atuam nos cursos de licenciatura e da área da saúde, através dos programas 

citados anteriormente e na orientação dos projetos desenvolvidos pelos discentes.  

 

2.2.3.5 Envolvimento de discentes nas atividades de extensão 

 

Da mesma forma que há participação de docentes, os documentos 

(programas e respectivos relatórios) mostram a participação de discentes nas 

atividades de extensão, e destacam-se aqueles que atuam nos cursos de 

licenciatura e na área da saúde.  

 

2.2.3.6 Divulgação das ações de extensão para a comunidade na qual está inserida 

a UnC 

 

A UnC divulga suas ações e resultados obtidos sob a forma de artigos 

científicos e/ou relatos em eventos com publicação em anais. Também realiza 

eventos internos como seminários de cursos e o seminário de Pesquisa e Extensão 

– SIPEX. Possui ainda, as revistas científicas Ágora – para publicações docentes, e 

Iniciação – para publicações discentes, bem como revistas virtuais como 

“Extensão.com” (Citados na Dimensão 4 deste relatório). A UnC apresenta seus 

melhores trabalhos de extensão no Seminário de Extensão da ACAFE. 

 

2.2.3.7 Relevância das atividades de extensão na comunidade 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os grupos de indicadores e os 

resultados obtidos com a aplicação do questionário.  

 

Tabela 78 – Resultados da questão: “Com relação à produção científica, cultural, artística ou 
tecnológica a proporção de produções por docente nos últimos 3 anos encontra-se:?” 

Segmento/Ano  2012 

Coordenador de curso 3,32 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
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Os coordenadores de curso demonstram um grau de relevância meramente 

satisfatório sobre a produção científica, cultural e tecnológica nos últimos três anos, 

fato acusado fortemente pelas últimas avaliações externas e em todas as avaliações 

internas de cursos.  

Constata-se baixa produção e não associação de interesses pela baixa 

participação e estimulação dos docentes à produção científica. Isto interfere no 

desenvolvimento de competências e habilidades para a análise da realidade e no 

aprendizado de ferramentas estatísticas tanto pelos próprios docentes como pelos 

seus alunos presenciais. O principais posicionamento destes gestores, é pela 

geração de mais horas atividade, e em estímulos ao envolvimento docente e 

discente, em face do percentual igual ou superior a 75% de professores horistas e a 

não aplicação do percentual do orçamento previsto para pesquisa e extensão. 

 

Tabela 79 – Resultados da questão: “Você tem conhecimento dos programas de pesquisa e extensão 
da UnC?” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 3,37 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Pela manifestação da comunidade externa sobre o conhecimento dos 

programas de pesquisa e extensão, pode-se considerar que as ações desenvolvidas 

são relevantes porém mantém esta percepção em nível apenas de razoável a bom.  

 

Tabela 80 – Resultados da questão: “O ensino, a pesquisa e a extensão oferecidos pela UnC, 
atendem as necessidades regionais?” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 3,37 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Comparando este resultado da Tabela 80 com Tabela 79, observa indicação 

de mesma intensidade de percepção, fica reforçada a relevância das ações 

percebidas dos programas de pesquisa e extensão desenvolvidos pela UnC. 

 

2.2.3.8 Desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade com o 

detalhamento dos benefícios alcançados 
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Inicialmente foi realizada a análise nos documentos oficiais sobre as linhas de 

pesquisa e extensão, comparando com alguns relatórios apresentados pelos 

diversos setores da UnC. Destaca-se que os projetos de extensão e cultura 

desenvolvidos se organizam estruturalmente em torno de oito áreas que estão em 

consonância com as áreas temáticas do Plano Nacional de Extensão, elaborado 

pelos Pró-reitores das Universidades Públicas Brasileiras, conforme apresentado a 

seguir. 

 

Quadro 14 – Plano Nacional de Extensão e Eixos UnC 
ÁREA DO PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO  

Plano Nacional de Extensão 
ÁREAS DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

Plano de Desenvolvimento UnC – PDE 
Comunicação Comunicação 
Cultura Resgate e Preservação da Cultura 
Direitos Humanos Cidadania e Inclusão Social 
Educação Educação 
Meio Ambiente Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente 
Saúde Saúde 
Tecnologia Produção e Difusão de Tecnologias 
Trabalho Desenvolvimento Sócio Econômico e Regional 
Fonte: Relatório de Extensão UnC, 2012. 

 

Os resultados apresentados nos relatórios demonstram documentalmente o 

atendimento dos objetivos propostos, bem como detalham os públicos envolvidos e 

o número de beneficiados. Destaca-se que as pessoas atendidas por estes 

programas são as mais carentes economicamente, com destaque para grupos de 

terceira idade e pessoas menos assistidas nas área da saúde e jurídica, pelos 

programas públicos.  

 

2.2.3.9 Resultados de projetos que propiciaram benefícios no desenvolvimento 

profissional e na geração de empregos e de rendas 

 

A UnC realiza ações voltadas para geração de emprego e renda através de 

palestras, seminários, encontros e cursos envolvendo acadêmicos, professores e a 

comunidade, objetivando elevar o índice de desenvolvimento da população de seu 

entorno.  

As atividades desenvolvidas nas diversas áreas de extensão contribuem 

direta ou indiretamente no desenvolvimento profissional dos acadêmicos e 
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consequentemente na geração de empregos e de rendas tanto para os acadêmicos 

envolvidos como para a comunidade beneficiada. 

O Serviço de Apoio ao Estudante – SAE é um importante trabalho vinculado 

ao Setor de Extensão, que tem proporcionado a permanência do acadêmico no 

ensino superior, principalmente a intermediação e assistência aos financiamentos do 

ensino superior e a sua inserção em estágios e emprego, portanto no mercado de 

trabalho, com vistas à sua qualidade de vida e manutenção na instituição. A geração 

de empregos viabiliza benefícios principalmente aos que mais recorrem, os 

economicamente carentes. 

Entende-se assim, que estas ações estão em conformidade com o projeto da 

UnC, correspondendo a suas declarações de visão institucional e de 

responsabilidade social, favorecendo o crescimento da Universidade e 

demonstrando o seu comprometimento com o desenvolvimento humano, social e 

econômico de seus acadêmicos e de sua região. 

 

2.2.3.10 Desenvolvimento de projetos com resultados tecnológicos inovadores para 

a ampliação da produtividade nas diversas áreas do mercado de trabalho 

 

Para identificar o avanço da produção tecnológica foram analisados relatos de 

professores envolvidos em projetos de pesquisa e também das ações desenvolvidas 

nas incubadoras da UnC. Assim destaca-se alguns produtos tecnológicos: projeto de 

energias renováveis (curso de Engenharia Elétrica), monitoramento de rios por meio 

equipamentos adaptados em aero modelos (Curso de Engenharia de Automação) e, 

nas incubadoras, destaca-se o desenvolvimento de softwares, inclusive alguns 

premiados na Sinapse da Inovação (Fundação Certi).  

 

2.2.3.11 Resultados de projetos de extensão que propiciaram melhoria e inovação 

nos conteúdos e metodologias de ensino. 

 

A UnC desenvolve projetos e cursos de capacitação que visam contribuir para 

a prática docente de forma a inovar conteúdos e metodologias de ensino. 

Estes projetos são apresentados em forma de oficinas pedagógicas, 

seminários, simpósios, congressos, jornadas, encontros, semanas acadêmicas, 

visitas técnicas, cursos de extensão, entre outros. 
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Destaca-se neste quesito que a UnC participa do Programa de Iniciação a 

Docência, onde são destinados recursos para bolsas a docentes e discentes, com 

recursos disponibilizados pela CAPES.  

 

Quadro 15 – Síntese da avaliação da dimensão 2.3 (Extensão) 

GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

2.3.1.1 Mecanismos de estímulo à realização de programas e projetos 
de extensão. 

  X    

2.3.1.2 Realização de eventos e prestação de serviços coerentes com 
as necessidades e demandas da área de abrangência da IES.  

  X    

2.3.1.3 Integração das atividades de extensão com as de ensino e da 
pesquisa. 

   X   

2.3.1.4 Envolvimento de docentes nas atividades de extensão    X   
2.3.1.5 Envolvimento de discentes nas atividades de extensão.   X    
2.3.1.6 Divulgação das ações de extensão para a comunidade na 
qual está inserida a IES. 

   X   

2.3.2.1 Desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade 
com o detalhamento dos benefícios alcançados.  

   X   

2.3.2.2 Resultados de projetos que contribuíram para a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

   X   

2.3.2.3 Resultados de projetos que propiciaram benefícios no 
desenvolvimento profissional e na geração de empregos e de rendas 

   X   

2.3.2.4 Desenvolvimento de projetos com resultados tecnológicos 
inovadores para a ampliação da produtividade nas diversas áreas do 
mercado de trabalho. 

   X   

2.3.2.5 Resultados de projetos de extensão que propiciaram melhoria 
e inovação nos conteúdos e metodologias de ensino. 

  X    

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 - Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 16 – Pontos positivos  da dimensão 2.3 (Extensão) 
− o desenvolvimento de projetos de extensão de cunho social; 
− oportunidades para o desenvolvimento de programas de extensão para maior participação de 

docentes e discentes; 
− estímulos voltados à realização de programas e projetos de extensão; 
− a existência de programas e ordenamentos institucionalizados; 
− a existência de eixos de extensão institucionais. 

 

Quadro 17 – Pontos frágeis  que requerem melhoria na dimensão 2.3 
− falta de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
− pouco envolvimento de docentes e discentes nas atividades de extensão; 
− insuficiente divulgação das atividades de extensão; 
− a comunidade tem pouco conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos na e pela UnC; 
− Insuficiente mensuração, relato e acompanhamento nos resultados das atividades de extensão; 
− insuficiente apoio financeiro aos projetos de extensão; 
− falta de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Quadro 18 – Recomendações da CPA para a dimensão 2.3 
− criação do programa de avaliação das atividades de extensão; 
− criar estratégias para aumentar o envolvimento da comunidade interna e externa; 
− melhorar a divulgação dos projetos sociais, as atividades de extensão e seus resultados para a 

comunidade acadêmica e para a sociedade; 
− definir com mais clareza os eixos de extensão nos PPCs, de forma a integrar o ensino com a 

pesquisa; 
− aplicar os recursos destinados à extensão. 

 

2.2.4 Dimensão 2.4 – Política para a Pós-Graduação “Lato Sensu” e “Stricto Sensu” 

 

De acordo com a Resolução UnC/CONSUN nº 096/2010 que trata do 

regimento para o funcionamento dos cursos de pós-graduação “Lato Sensu” na UnC 

visa o o aprimoramento e o aprofundamento obtidos nos cursos de graduação.  

Conforme Resolução UnC/CONSUN nº 037/2011, os programas de Pós-

Graduação “Stricto Sensu” da UnC destina-se à formação de pessoal qualificado ao 

Magistério Superior, à pesquisa científica e demais atividades profissionais, bem 

como ao desenvolvimento social, humano, econômico, político, cultural e 

tecnológico. 

É importante salientar que, além de uma exigência legal, a manutenção do 

“Stricto Sensu” é importante para alavancar a pesquisa e a realização de projetos 

estratégicos, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento científico e 

tecnológico da região. Isso fortalece a atuação e a presença da Universidade em 

sua região de abrangência, garantindo retorno institucional, além de refletir na 

melhoria do ensino e outros serviços prestados pela instituição. 

Os cursos de pós-graduação são criados a partir das necessidades regionais, 

tendo esse, por objetivo o desenvolvimento da sua região de abrangência. 

 

Tabela 81 – Número de cursos de pós-graduação “Lato Sensu” Distribuídos por Área do 
Conhecimento em 2012 

Área do Conhecimento Campus Número de cursos por Campi 

Ciências Biológicas Mafra 1 

Ciências da Saúde 
Concórdia 8 

Curitibanos 2 

Ciências Exatas e da Terra 

Canoinhas 1 

Concórdia 1 

Curitibanos 1 

Ciências Humanas Concórdia 1 

Ciências Sociais Aplicadas 
Canoinhas 7 
Concórdia 7 

Mafra 7 
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Curitibanos 8 
Engenharias Concórdia 1 

Total de Cursos 45 
Fonte: Vice-Reitoria Acadêmica (2012). 

 

Na pós-graduação “Stricto Sensu”, em 2009, está em funcionamento o 

programa de mestrado em Desenvolvimento Regional, aprovado pela Resolução 

UnC-CONSEPE 020/2005, de 01 de junho de 2005, reconhecido pelo Conselho 

Estadual de Educação de Santa Catarina, Decreto n° 1.531, de 15 de julho de 2008, 

publicado no D.O.SC n° 18.402, p. 03, em 15 de julho de 2008. O curso é 

reconhecido pelo Ministério da Educação através da Portaria n° 524, de 29 de abril 

de 2008, publicada no D.O.U. n° 82, p. 52, em 30 de abril de 2008, Seção 1. 

Este curso enquadra-se na área de conhecimento referente às Ciências 

Sociais Aplicadas e possui linha de pesquisa em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Regional, contando atualmente com 18 vagas anuais. O quadro a 

seguir demonstra o detalhamento sobre este curso. 

A seguir é apresentado dados referentes ao programas de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, através das tabelas abaixo. 

 

Tabela 82 – Número de alunos de pós-graduação “stricto sensu” Distribuídos por Turma. UnC, 2012 

Linha de Pesquisa 
Número de 

matrículas por 
linha de pesquisa 

Número de 
alunos por linha 

de pesquisa 

Número de 
alunos 

concluintes por 
linha de 
pesquisa 

Dissertações 
Defendidas 

Políticas Públicas – 
Desenvolvimento 
Regional 

Turma III: 13 Turma III: 13 06 06 
Turma IV: 18 Turma IV: 18 08 08 
Turma V: 13 Turma II: 13 09 09 

 44 44 23 23 
     
Fonte: Vice-Reitoria Acadêmica (2012). 
Tabela 83 – Número de alunos de pós-graduação “stricto sensu” Distribuídos por Turma. UnC, 2011 

Linha de Pesquisa 
Número de 

matrículas por 
linha de pesquisa 

Número de 
alunos por linha 

de pesquisa 

Número de 
alunos 

concluintes por 
linha de 
pesquisa 

Dissertações 
Defendidas 

Políticas Públicas – 
Desenvolvimento 
Regional 

Turma IV: 18 Turma IV: 18 08 08 
Turma V: 13 Turma II: 13 09 09 
Turma VI: 18 Turma III: 18 15 15 

 49 49 32 32 
Fonte: Vice-Reitoria Acadêmica (2012). 

 

Tabela 84 – Número de alunos de pós-graduação “stricto sensu” Distribuídos por Turma. UnC, 2012 
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Linha de Pesquisa 
Número de 

matrículas por 
linha de pesquisa 

Número de 
alunos por linha 

de pesquisa 

Número de 
alunos 

concluintes por 
linha de 
pesquisa 

Dissertações 
Defendidas 

Políticas Públicas – 
Desenvolvimento 
Regional 

Turma V: 13 Turma II: 13 09 09 
Turma VI: 18 Turma III: 18 15 15 
Turma VII: 15 Turma III: 13 07 00 

 46 44 31 24 
Fonte: Vice-Reitoria Acadêmica (2012). 

 

Os números apresentados nas Tabelas 82-84, confrontados com os 

documentos que institucionalizam o programa, demonstram o atendimento aos 

objetivos e metas estabelecidos.   

 

2.2.4.1 Políticas institucionais de pós-graduação 

 

A Vice-Reitoria Acadêmica é responsável pela execução das políticas de pós-

graduação. Pela análise documental destaca-se os seguintes aspectos: 

I. A UnC apresenta no PPI e DDI objetivos e metas para expansão de 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

II. Percebe-se a preocupação da UnC em qualificar seus docentes para 

abertura de novos programas de pós-graduação; 

III. Para atender os requisitos estabelecidos pelo SINAES a UnC precisa nos 

próximos dois anos implantar pelo menos mais dois programas em nível de 

e mestrado e um em doutorado.  

 

2.2.4.2 Coerência entre a criação e expansão da pós-graduação com as metas do 

PDI 

 

Conforme apresentado na análise no quesito anterior há coerência entre a 

expansão com o estabelecido no PDI, entretanto, ressalta-se novamente há 

necessidade dos novos programas em curto prazo, ou seja até o ano de 2015, para 

vigorarem em 2016. 
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2.2.4.3 Reconhecimento e credenciamento dos cursos de pós graduação pelos 

órgãos competentes (CAPES, CEE) 

 

O Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional teve sua primeira 

avaliação com várias recomendações. Assim sendo, foram analisadas ações 

desenvolvidas para atendimento das recomendações, onde foi possível verificar que 

foram estabelecidos objetivos e metas para elevar o conceito dos programas. O 

processo para este fim tramita tanto na CAPES quando no CEE/SC. 

 

2.2.4.4 Produção científica compatível com os objetivos e linhas de pesquisa dos 

cursos 

 

No “stricto sensu”, a produção científica é compatível com os objetivos e com 

as linhas de pesquisa do programa. Quanto ao “lato sensu”, cabe observar que as 

linhas e os grupos de pesquisa nem sempre são compatíveis com as necessidades 

imediatas e de mercado. Desta forma, cada curso obedece a sua proposta 

específica, em consonância com a demanda existente. 

 

2.2.4.5 Mecanismos de divulgação da produção científica 

 

A UnC faz a divulgação da produção científica através de suas revistas, 

publicação de livros pelos docentes e realização de seminários, simpósios, palestras 

e também com participação de docentes e discentes em eventos promovidos por 

outras instituições.  

 

2.2.4.6 Apoio à participação docente em eventos científicos 

 

Os documentos institucionais mostram que a UnC tem um programa de 

incentivo a participação de docentes em eventos científicos. A prioridade é para os 

docentes do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e para docentes 

em programas de capacitação em nível de mestrado e doutorado.  
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2.2.4.7 Atuação profissional de egressos na sua área de formação 

 
A sistematização de informações sobre a situação profissional dos egressos 

está em fase de implantação. A UnC esta criando o portal do egresso e 

sensibilizando seus acadêmicos para que ao concluírem o curso mantenham seus 

dados e informações atualizados no portal. 

Para identificar como se encontra a atuação profissional dos egressos em 

relação ao curso que realização foram aplicadas a pergunta abaixo. 

 
Tabela 85 – Resultados da questão: “Você identifica o seu projeto pessoal com o curso que concluiu 
na UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 
Egressos 4,38 4,00 
Acadêmicos - 3,43 
Pós-Graduação - 4,51 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 

 
Com relação aos egressos a identificação da realização pessoal com o curso 

realizados é de muito boa a excelente, o que demonstra também a satisfação social, 

profissional e financeira.  

 

2.2.4.8 Integração entre graduação e pós-graduação 

 
A política para oferta de cursos de Pós-Graduação “Lato-Sensu” na UnC leva 

em consideração o interesse do mercado e as demandas existentes, sobretudo dos 

acadêmicos concluintes dos cursos de graduação. 

Periodicamente são ofertados novos cursos de forma a assegurar a 

permanência do acadêmicos de graduação na universidade. Antes de serem 

ofertados novos cursos, a UnC investiga, junto à comunidade, os cursos que podem 

contribuir para o desenvolvimento regional, satisfazendo às necessidades e 

atendendo aos objetivos especificados no PDI.  

 

2.2.4.9 Atuação dos docentes da graduação no ensino de pós-graduação 

 

A UnC tem uma politica voltada para participação dos docentes dos cursos de 

graduação na pós-graduação. Entretanto, destaca-se que muitos dos alunos da pós-

graduação são egressos da UnC (aproximadamente 50%), e preferem caras novas e 

outros enfoques e experiências acumuladas. Em face disto há preocupação em 
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contratar também professores experientes e externos, na intenção de trazer aos 

alunos mais profissionais experientes e que atuam ativamente no mercado de 

trabalho, focando a temática específica daquele curso.  

 

2.2.4.10 Integração dos projetos de iniciação científica com as linhas de pesquisa da 

pós-graduação 

 

Os projetos de iniciação científica estão articulados com os projetos da 

graduação e do “stricto sensu” e, consequentemente, com as linhas de pesquisa dos 

grupos de pesquisa da Universidade. Há que se desenvolver esta “ponte”, 

alicerçando-a com a ampliação da produção de qualidade no corpo docente e 

discente da graduação e do lato sensu. 

 
Quadro 19 – Síntese da avaliação da dimensão 2.4 (pós-graduação) 

GRUPO DE INDICADORES ESCALA  
5 4 3 2 1 NA 

2.4.1.1 Coerência entre a criação e expansão da pós-graduação com 
as metas do PDI.  

   X   

2.4.1.2 Reconhecimento e credenciamento dos cursos de pós 
graduação  pelos órgãos competentes (CAPES, CEE). 

  X    

2.4.1.3 Produção científica compatível com os objetivos e linhas de 
pesquisa dos cursos. 

   X   

2.4.1.4 Mecanismos de divulgação da produção científica.    X   
2.4.1.5 Apoio à participação docente em eventos científicos.    X   
2.4.1.6 Atuação profissional de egressos na sua área de formação.   X    
2.4.1.7 Conhecimento das atividades e/ou eventos extracurriculares, 
promovidos pela UnC.  

  X    

2.4.2.1 Atuação dos docentes da pós-graduação no ensino de 
graduação 

  X    

2.4.2.2 Integração dos projetos de iniciação científica com as linhas de 
pesquisa da pós-graduação. 

  X    

2.4.2.3 Resultados de projetos que propiciaram benefícios no 
desenvolvimento profissional e na geração de empregos e de rendas 

   X   

2.4.2.4 Desenvolvimento de projetos com resultados tecnológicos 
inovadores para a ampliação da produtividade nas diversas áreas do 
mercado de trabalho. 

   X   

2.4.2.5 Resultados de projetos de extensão que propiciaram melhoria 
e inovação nos conteúdos e metodologias de ensino. 

   X   

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 - Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 20 – Pontos positivos  destacados na dimensão 2.4 – Pós-graduação 
− o reconhecimento do curso de pós-graduação “stricto sensu”; 
− o atendimento dos cursos de pós-graduação “lato sensu” às demandas regionais; 
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− os cursos de pós-graduação “lato sensu” tem propiciado a formação continuada ao egresso da 
graduação, tanto na modalidade presencial como à distância; 

− As perspectivas e a demanda orienta para projetar a ampliação de cursos de pós-graduação pelo 
EaD, em pelo menos mais 30 cursos já em 2013. 

 

Quadro 21 – Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 2.4 
− ausência na execução do planejamento para criação de programas “stricto sensu”; 
− falta de gestão integrada do programa “stricto sensu”, no atendimento ao estabelecido na legislação; 
− falta de apoio e incentivo financeiro para a participação de professores em eventos científicos; 
− não utilização de dados referentes aos alunos de pós-graduação “lato sensu” em atividades de 

planejamento; 
− falta de mecanismo sistemático para acompanhamento da vida profissional do egresso da pós-

graduação; 
− menor intensidade na aplicação da política de incentivo para participação em cursos de pós 

graduação “stricto sensu”. 
 

Quadro 22 – Recomendações da CPA para a dimensão 2.4 
− atender à legislação no que tange à pós-graduação “stricto sensu”. 
− redefinir a forma de gestão dos programas “stricto sensu”. 
− aprimorar as políticas de incentivo à divulgação da produção científica da universidade; 
− sistematizar os dados dos alunos da pós-graduação; 
− cumprir as políticas de apoio à capacitação docente e de técnico administrativos. 

 

2.3 DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A UnC tem como principio a responsabilidade social de materializar uma 

política para atenuar as desigualdades sociais, oferecendo soluções que auxiliem o 

ser humano a melhorar sua qualidade de vida, especialmente no que se refere a 

inclusão social, desenvolvimento econômico e social, defesa do meio ambiente, 

memória cultural, produção artística e do patrimônio cultural (PID/UnC, 2010, p. 29). 

O desenvolvimento social e econômico regional é uma dimensão que reflete a 

atuação da Universidade na região. Avaliar em que medida as ações institucionais 

contribuem para as transformações socioeconômicas é uma necessidade e uma 

forma de ter indicadores quantitativos e qualitativos dos resultados. Busca-se nesta 

realidade verificar como a Universidade pode melhorar suas ações, para manter o 

compromisso com a região. 

 

2.3.1 Política de Integração da UnC com o Setor Público, Mercado de Trabalho e 

Instituições Culturais e Educativas de Todos os Níveis 

 

Nesta categoria de análise, incialmente buscou-se nos documentos oficiais da 

UnC dados e informações para identificar os principais programas de integração 
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institucional com os setores públicos. Após esta análise foram aplicados 

instrumentos de coleta de dados para verificar a percepção da comunidade sobre as 

ações desenvolvidas. Muitas atividades de cunho social são desenvolvidas pelos 

núcleos e estruturas prestadoras de serviços à comunidade externa, na UnC 

(laboratórios especializados, clínicas, hospital veterinário, práticas jurídicas, 

academias, incubadoras, museus, etc.). 

 

2.3.1.1 Existência de programas e projetos de extensão para o desenvolvimento 

social da comunidade 

 

Para verificar a percepção da comunidade externa sobre os programas de 

ensino, pesquisa e extensão, assim como a coerência destes para com a realidade 

regional, foi aplicada a questão descrita na tabela abaixo. 

 

Tabela 86 – Resultados da questão: “Os programas de ensino, pesquisa e extensão da UnC são 
coerentes com a realidade regional?” 

Segmento/Ano 2010 2012 

Comunidade Externa 3,59 3,58 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

A Tabela 86 apresenta a visão da comunidade sobre os programas de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos. Percebe-se, na maioria das respostas, 

somando-se “sim” e “praticamente sim” (que mais influenciam os indicadores acima), 

que a UnC vem suprindo parcialmente a realidade da região com os programas de 

ensino, pesquisa e extensão. Também a constância do indicador demonstra que a 

percepção dos representantes da comunidade externa praticamente se mantém, 

apesar da dinâmica de novas necessidades que a sociedade passa a demandar a 

cada ano, ainda mais a cada ciclo deste processo avaliativo. A indicação como bom, 

tendendo a muito bom, demonstra que os esforços de atendimento tem mantido um 

nível elevado de aceitação e reconhecimento. 

Anualmente, são apresentados relatórios referentes à atividades/projetos de 

extensão, cultura e pesquisa, nos quais se destacam todas as atividades voltadas 

para ações de cunho social. O demonstrativo destas atividades para o 

desenvolvimento social da comunidade é apresentado pela área de extensão da 

UnC.  
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Para identificar a percepção acadêmica e reconhecimento da comunidade 

sobre os projetos de extensão voltados para questões sociais, foi formulado um 

questionamento para os funcionários, o qual é apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 87 – Existência de programas e projetos de extensão para o desenvolvimento social da 
comunidade.(Quanto a contribuição dos programas sociais e atividades desenvolvidas na 
comunidade pela UnC com vistas ao desenvolvimento socioeconômico da região): 

Segmento/Ano  2012 

Funcionários 3,21 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

A tabela demonstra que os funcionários escolheram as opções “sim” e 

“praticamente sim”, afirmando que os programas de extensão contribuem 

medianamente para o desenvolvimento social da comunidade. Existe ainda uma 

parcela significativa de funcionários que afirmaram desconhecer o assunto, sendo 

importante ressaltar a necessidade de maior divulgação internas dos programas e 

projetos  desenvolvidos. Desenvolver oportunidades de entendimento deste papel 

que é de todos da instituição 

Com o intuito de verificar a nível de percepção sobre o desenvolvimento de 

projetos sociais junto a comunidade acadêmica, foi aplicada a questão da Tabela 88:  

 

Tabela 88 – Coerência entre os objetivos dos projetos e programas sociais e a missão e finalidades 
da IES. 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos Presencial 2,85 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Percebe-se um resultado abaixo do desejável, o que demonstra a 

necessidade de fortalecer junto a comunidade acadêmica a comunicação da 

importância, estimular  maior participação, socializar os feitos a todos os segmentos 

com ênfase nos discentes valorizando suas participações (eventualmente como 

atividades complementares) e resultados (atividades motivacionais) gerando 

envolvimento crescente para atuação junto aos projetos desenvolvidos.  

A Tabela 89 apresenta indicadores no que tange a oferta de cursos de 

graduação para atendimento das necessidades sociais e de desenvolvimento 

regional a quatro segmentos da comunidade interna.  
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Tabela 89 – Oferta de cursos para o atendimento as necessidades sociais e desenvolvimento 
regional. 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos Presencial 3,53 

Professores e tutores 3,64 

Funcionários 3,24 

Egressos 3,63 

Média 3,51 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Identifica-se que os segmentos entrevistados na sua maioria, indicam que os 

cursos ofertados pela UnC atendem às necessidades sociais e de desenvolvimento 

regional, com suas percepções afinadas, tendendo de bom a muito bom. Pequeno 

desvio com relação aos funcionários, observado nas diferentes manifestações, 

presumivelmente em face de diminuição de expectativas por conta da percepção de 

alteração no clima organizacional. 

 

2.3.1.2 Existência de programas e projetos de pesquisa para o desenvolvimento 

social da comunidade 

 

Nesta categoria de análise, incialmente buscou-se nos documentos oficiais da 

UnC dados e informações para identificar os principais programas de integração 

institucional com os setores públicos. Após esta análise foram aplicados 

instrumentos de coleta de dados para verificar a percepção da comunidade sobre as 

ações desenvolvidas com projetos de pesquisa.  

 

2.3.1.3 Existência de convênios com instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento social 

 

A UnC mantém convênios com instituições públicas ou privadas, a saber: 

Secretarias de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Estado da Educação, 

Secretaria de Estado da Saúde, FAPESC, CIDASC, EPAGRI, FATMA, SESI, SENAI, 

SENAC, Prefeituras Municipais, outras IES, Indústrias e Comércios Regionais e 

Poder Judiciário, cujas parcerias se dão no âmbito da melhoria da teoria aplicada na 

prática.  
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Foram analisadas as linhas de pesquisas que são citadas nos convênios e/ou 

projetos de parcerias com o objetivo de identificar a interpolação e coerência com as 

estabelecidas no PPI e PDI. Assim sendo, percebeu-se que todos os convênios e/ou 

projetos de parceria atendem as linhas de pesquisa estabelecidas pelas e, 

principalmente, aquelas que vem ao encontro das demandas de desenvolvimento 

social e crescimento econômico.  

 

2.3.1.4 Grau de conhecimento da comunidade das ações da UnC voltadas para o 

desenvolvimento social 

 

Para avaliar o conhecimento da comunidade em relação às ações voltadas 

para o desenvolvimento social, foram coletadas informações através de questões 

contidas nos instrumentos de coleta de dados, cujos resultados são apresentados 

nas tabelas abaixo.  

 
Tabela 90 – Grau de conhecimento da comunidade das ações da IES voltadas para o 
desenvolvimento social, envolvendo projetos de extensão, cultura e pesquisa. 

Segmento/Ano  2010 2012 
Acadêmicos Presencial 4,08 2,82 
Pós-Graduação 4,04 - 
Egressos - 3,63 
Professores e tutores - 3,43 
Comunidade Externa  - 2,42 
Média 4,06 3,08 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 

Percebe-se uma forte variação entre os indicadores, onde é preciso destacar 

que os acadêmicos dos cursos presencias e a comunidade externa demonstram 

percepções muito inferiores as esperadas. Por outro lado os Professores e Tutores, 

assim como os egressos demonstram indicadores em nível aceitável (bom a muito 

bom). Este fator está relacionado à comunicação a estes públicos dos resultados do 

que se faz. Preocupa a qualidade da informação para a comunidade externa, 

balizadora da atuação institucional.  

As indicações positivas, já descritas, da muito boa percepção quanto a UnC 

cumprir com o seu papel e que seus cursos estão contribuindo para o 

desenvolvimento regional, esbarra na maior divulgação de quais são e como são os 

seus projetos e principalmente os seus resultados. Parece ser apenas uma questão 

de sintonia, se observada ainda a questão seguinte, na Tabela 91. 
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Tabela 91 – Resultados da questão: “Os serviços (cursos de qualificação, concursos, assessorias, 
palestras, consultorias, atendimentos pelos núcleos e clínicas...), prestados pela UnC atendem as 
expectativas da comunidade?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade Externa 3,83 3,72 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Pacífica a aprovação da comunidade pelos diversos serviços prestados, como 

cursos de qualificação, concursos, assessorias, palestras, consultorias, 

atendimentos pelos núcleos e clínicas. Mais um aspecto em que a comunidade 

externa demonstra através de um indicador que a UnC está prestando efetivos 

serviços, que atendem aos anseios da sociedade e por ela são percebidos.  

 

2.3.2 Política Institucional de Inclusão Social 

 

Nesta categoria de análise, são utilizados indicadores para verificar os 

mecanismos de acesso, permanência e condições de atendimento de discentes, 

docentes e funcionários deficientes. 

A UnC possui programa de inclusão de pessoas deficientes (Resolução 

UnC/CONSUN 044/2011 – Programa de Apoio e Atendimento a Pessoa com 

Deficiência, com base no Decreto nº 5296 de 02 de dezembro de 2004). A UnC 

atende alunos portadores de deficiências em todos os níveis de educação, 

disponibilizando condições estruturais e apoio didático-pedagógico para as 

necessidades destes indivíduos.  

 

2.3.2.1 Mecanismos de acesso e permanência de alunos deficientes 

 

Na UnC, a forma de acesso do aluno deficiente se dá pelo processo seletivo 

idêntico aos demais candidatos, sendo respeitadas as suas necessidades (físicas 

e/ou sensoriais). Conforme a Resolução UnC/CONSUN 044/2011, Art. 8º, os alunos 

com deficiência deverão ser cadastrados no Programa de Atendimento a Pessoas 

Deficientes da UnC, através do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). 

Quanto à permanência do aluno deficiente, há prioridade na concessão de 

bolsas utilizando o Artigo 170, oriundos da Constituição Estadual de Santa Catarina, 

obedecidos os critérios próprios de seleção. 
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Além disso, é realizado um trabalho de conscientização e orientações aos 

professores sobre a metodologia a ser desenvolvido com estes alunos, caso a caso, 

através de assessoramento de equipe multidisciplinar. Entre os casos há alunos 

deficientes matriculados que não necessitam de mobiliário adaptado, por exemplo. 

Trata-se de alunos com deficiência auditiva, visual e de locomoção (inclusive 

cadeirantes). A UnC dispõe de tradutores para Linguagem Brasileira de Sinais-

LIBRAS nos cursos em que há alunos deficientes. Para alunos com deficiência 

visual há professores habilitados que prestam assistência, sendo que os materiais 

institucionais são adaptados às necessidades. 

Os ambientes físicos foram adaptados para atender cadeirantes através da 

construção de rampas de acesso e banheiros adaptados. Há computadores com 

softwares específicos que auxiliam no acesso a artigos escritos por deficientes 

visuais. Há ainda equipamentos dispostos de lupa eletrônica para acesso a pessoas 

com baixa visão. 

 

2.3.2.2 Mecanismos de acesso e permanência de docentes deficientes 

 

Atualmente não há caso de professores deficientes na UnC. As vagas para 

docentes são disponibilizadas ao público de professores em geral, sendo com ou 

sem deficiências. Na admissão de profissional deficiente os cuidados serão os 

mesmo oferecidos aos demais segmentos da comunidade acadêmica. 

 

2.3.2.3 Mecanismos de acesso e permanência de funcionários deficientes. 

 

Estabeleceu-se um programa de atendimento a funcionários deficientes, o 

qual encontra-se igualmente aprovado na Resolução UnC/CONSUN 044/2011 – 

Programa de Apoio e Atendimento a Pessoa com Deficiência.  

 

2.3.3 Política de Desenvolvimento Econômico-Social 

 

A política de desenvolvimento econômico-social tem seu fundamento no PPI, 

através das suas políticas institucionais. A criação de cursos de Ensino Superior e 

programas de extensão são voltados para o desenvolvimento social e econômico, o 

que ocorre na necessária justificação em cada projeto. Na análise dos documentos 
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que definem esta política fica evidenciando que a UnC, tem bem caracterizado seu 

papel junto a comunidade.  

 

2.3.3.1 Concessão de bolsas 

 

A UnC mantem programas de bolsas de estudo com recursos próprios e com 

parcerias com instituições públicas.  

A concessão das bolsas, tanto com fundos próprios da instituição como 

externos estão regulamentadas e são coordenadas por comissões próprias, que 

utilizam critérios que comprovem a carência econômica dos inscritos. Também, há o 

programa do Financiamento Estudantil (FIES), para aqueles que não têm condições 

de pagar integralmente as suas mensalidades. Neste caso, há uma regulamentação 

específica, critérios e comissões que fazem o processo de seleção.  

Para identificar a percepção dos segmentos acadêmicos sobre esta questão, 

estabeleceu-se uma pergunta nos instrumentos de coleta de dados.  

 

Tabela 92 – Resultados da questão: “As políticas de concessão de bolsas atendem as necessidades 
dos acadêmicos?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade 3,66 2,72 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

A Tabela 92 demonstra que embora existam programas de bolsas de estudos, 

estes atendem parcialmente aos alunos carentes. Aqui vale ressaltar que a UnC está 

localizada numa região de índices de desenvolvimento humano baixo, na maioria 

dos municípios da sua região de abrangência. Como as forças organizadas destes 

municípios foi consultada, o que implica em confirmar que os recursos para bolsas 

ainda não são suficientes para a demanda de alunos de classe D e E, que vão 

sendo estimulados domesticamente a continuar seus estudos, a partir de 

expectativas de crescimento econômico e social.  

A UnC divulga de diferentes formas, para todos os alunos, as oportunidades e 

categorias de bolsas de estudos a que podem ter acesso. A tabela a seguir busca 

demonstrar o grau de absorção destas informações, e o conhecimento efetivo das 

condições de acesso para os acadêmicos sobre os programas de bolsas de estudos, 
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que chega à comunidade externa, de onde provém o alunado que precisa deste 

apoio. 

 

Tabela 93 – Resultados da questão: “Você conhece os programas de bolsas de estudos, 
disponibilizados aos alunos da UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade Externa 4,49 2,89 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Os dados apresentados que a comunidade tem apenas conhecimento parcial 

e insuficiente dos programas de bolsas de estudos. Observa-se que esta sensação 

era diferente no início deste ciclo avaliativo. Ao comparar esta informação com 

dados apresentados na dimensão 4, torna-se evidente a necessidade de aumentar a 

comunicação externa, divulgando periodicamente e sistematicamente para residuar 

a informação sobre os programas de bolsas de estudo disponibilizados aos alunos 

da UnC. 

 

2.3.3.2 Existência de fontes de financiamento estudantil 

 

A UnC oferece duas linhas como fonte de financiamento, a saber: o Programa 

Financiamento Estudantil-FIES e convênios com empresas públicas e privadas.  

A UnC procura divulgar sempre à comunidade acadêmica as oportunidades 

de financiamento estudantil, inclusive na divulgação de processos seletivos para 

ingresso nos cursos de graduação.  

A tabela a seguir busca demonstrar o conhecimento das Professores e 

Tutores sobre os programas de financiamento estudantil. 

 

Tabela 94 – Resultados da questão: “Você conhece os programas de financiamento estudantil?” 
Segmento/Ano  2010 2012 

Professores e Tutores 4,35 3,39 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 

 

Percebe-se pela análise dos dados que os segmentos de professores e ente 

gestores estão bem informados sobre os programas de financiamento estudantil. 

Entretanto, vale ressaltar que diminuir o grau de conhecimento entre os dados de 

2010 e 2012. Considerando, que novos cursos foram implantados e vários 
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professores forma contratados neste período, vale reforçar a disseminação destes 

programas juntos aos professores que ingressaram após 2010. 

 

2.3.4 Política de Defesa do Meio Ambiente e Memória Cultural 

 

A UnC tem sua trajetória voltada para a defesa do meio ambiente e memória 

cultural. Nos campi são oferecidos cursos voltados para a área ambiental há vários 

anos. Destacam-se cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Florestal; Engenharia 

do Meio Ambiente, História, Turismo, além de diversos eventos e programas 

constantemente desenvolvidos para trabalhar as questões ambientais da região. 

A análise documental mostra que vários programas de pesquisa e extensão 

tem atuação em defesa ao meio ambiente e a memória cultural.  

 

2.3.4.1 Desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental 

 

A educação ambiental esta presente no desenvolvimento das atividades dos 

diversos cursos de graduação. Assim como a educação ambiental esta contemplada 

nas linhas de pesquisa e extensão, a UnC propicia constantemente a participação 

de alunos e professores em ações ambientais, com  o objetivo de conscientizar e 

disseminar a conhecimentos sobre as questões ambientais. 

 

2.3.4.2 Desenvolvimento de projetos e ações de preservação da memória e 

patrimônio cultural da região 

 

Neste aspecto a UnC tem uma história muito rica e o seu nome já é uma 

referência, por isso há uma grande coincidência, pois seus campi estão localizados 

na região que ocorreu o episódio denominado “a Questão do Contestado”, ocorrido 

entre 1912 a 1917. Neste fato, destaca-se a disputa pelas divisas do Estado do 

Paraná com Santa Catarina, que envolveu o município de Mafra, a instalação da 

Empresa Lumber na Cidade de Três Barras (Canoinhas), o grande conflito no Irani e 

a disputa de terras entre os nativos e aqueles que conseguiram o uso de exploração 

por atos governamentais. Em 2011 elaborou-se um projeto para referenciar o 

Centenário da Guerra do Contestado. Este projeto teve início em 2012, com 

palestras, seminários e encenações, entre outras atividades.  
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Além deste que envolve todos os campi há as especificidades, tais como os 

estudos e publicações sobre as etnias da região, que envolve alemães, poloneses, 

ucranianos, italianos, caboclos, bucovinos, português, índios e austríacos. Existem 

museus coordenados pela UnC que marcam estes fatos: Museu Virtual do 

Contestado, Museu de Paleontologia, coleções com acervos sobre artefatos e 

culturas das diversas etnias que fazem parte desta região. . 

 

Quadro 23 – Síntese da avaliação da dimensão 3 

Grupo de indicadores 
Escala  

5 4 3 2 1 NA 
2.3.1.1 Existência de programas e projetos de extensão para o 
desenvolvimento social da comunidade.    X    

2.3.1.2 Existência de programas e projetos de ensino para o 
desenvolvimento social da comunidade. 

 X     

2.3.1.3 Existência de convênios com instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento social.  

 X     

2.3.1.4 Grau de conhecimento da comunidade das ações da IES 
voltadas para o desenvolvimento social.    X    

2.3.1.5 Oferta de cursos para o atendimento às necessidades sociais e 
desenvolvimento regional.  

   X   

2.3.1.6 Impacto das atividades da IES, tanto no ambiente interno como 
no ambiente externo. 

  X    

3.1.7 Oferta de cursos para o atendimento as necessidades sociais e 
desenvolvimento regional. 

  X    

2.3.2.1 Mecanismos de acesso e permanência de alunos  portadores 
de necessidades especiais.    X   

2.3.2.2 Mecanismos de acesso e permanência de docentes  
portadores de necessidades especiais. 

   X   

2.3.2.3 Mecanismos de acesso e permanência de funcionários  
portadores de necessidades especiais.     X   

2.3.3.1 Concessão de bolsas institucionais.     X   
2.3.3.2 Existência de fontes de financiamento estudantil.   X     
2.3.4.1 Desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental.     X   
2.3.4.2 Desenvolvimento de projetos e ações de preservação da 
memória e patrimônio cultural da região.  

  X    

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 - Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 24 – Pontos positivos destacados na dimensão 3 
− os professores percebem que os programas de extensão contribuem para o desenvolvimento social 

da comunidade; 
− a educação superior oferecida pela UnC está atendendo às necessidades do desenvolvimento 

regional; 
− Definição das políticas de ações afirmativas (inclusão social). 
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Quadro 25 – Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 3 
 
− diminuição da oferta de programas e projetos voltados à responsabilidade social; 
− algumas falhas em sinalizações e condições de acessibilidade; 
− falta de clareza para a universidade do que é realmente classificado como projeto de 

responsabilidade social; 
− insuficiente informação ao público em geral sobre as opções e as condições de oferta de bolsas aos 

alunos; 
− não oferta dos programas de concessão de bolsas institucionais aos alunos; 
− interferência dos resultados do Enade nas fontes de financiamento estudantil; 
− falta de elaboração sistemática do balanço social anual da UnC. 

 

Quadro 26 – Recomendações da CPA para melhorias na dimensão 3 
− publicar o balanço social da UnC;  
− Implantar em todos os campi, o Grupo Multidisciplinar de Apoio Pedagógico;  
− definir novas estratégias para concessão e informação pública periódica e sistemática sobreo 

acesso de discentes a bolsas de estudos; 
− Intensificar em todos os cursos mecanismos para obtenção e manutenção de resultados 

adequados no Enade, para não inviabilizar financiamentos estudantis; 
− Buscar condições de decidir alternativas de ampliação do número de bolsas (CNAS x Prouni). 

 

2.4 DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

A força da comunicação, no mundo atual, é de uma multiplicidade infinita, pois 

a todo instante o homem desenvolve novas modalidades e passa a sofrer novos 

impactos desse processo. A vida das pessoas e das instituições é regida pela 

informação, pela persuasão, pela palavra, som, cores, formas, gestos, expressão 

facial, símbolos, dinâmicas sensoriais.  

O entendimento não se faz apenas pelo uso da língua falada ou escrita, mas 

também através de como a informação é trabalhada no rádio, televisão, jornal, na 

música, cinema, enfim, toda a gama de veículos de comunicação. 

Assim, a efetiva comunicação com a sociedade é preponderante para o 

desenvolvimento de todas as atividades de uma Instituição Universitária. Tanto a 

comunicação interna como a externa, de qualidade, reflete diretamente na imagem 

pública da Instituição, estimulando e facilitando o acesso e a inclusão ou, na sua 

falta (de qualidade), na negação de seus propósitos que passam a ser contaminados 

por esta percepção. 

Nesta dimensão são avaliadas: estratégias, recursos e qualidade da 

comunicação interna e externa, zelando pela imagem pública da instituição nos 

meios de comunicação social. Pretende-se medir também a clareza, atualização dos 
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meios e canais, investigando a existência de mecanismos de comunicação e 

sistemas de informação eficazes e sua implementação. 

 

2.4.1 Sistemas de Comunicação e Informação da UnC com a Comunidade Interna e 

Externa 

 

Sendo a UnC uma universidade multi-campi, torna-se indispensável a adoção 

de ferramentas que otimizem a circulação de informações dentro de cada Campus, 

entre os Campi e a Reitoria e entre a Universidade e a comunidade externa, das 

diferentes microrregiões de abrangência. A UnC propicía sua comunicação através 

dos seguintes meios ou ferramentas: Site da UnC, Emailmkt, Facebook, Twiter, 

Material impresso (folders, banners, panfletos e outros), Anúncios (Jornais e 

revistas), Banners digitais em outros sites, Spots de rádio, Comerciais de TV, 

Outdoors, Taxidoors, Bussdors, Carros de som e Jornal da UnC (Digital e impresso). 

Desta forma, algumas ações estão sendo desenvolvidas com a finalidade de 

avaliar ou desenvolver ferramentas e novas tecnologias que venham a facilitar o 

aprendizado cooperativo à distância, a biblioteca digital e a disseminação, cada vez 

maior, do uso das tecnologias da rede, principalmente no que tange à comunicação 

entre os Campi, entre professores, dirigentes e alunos. 

Ainda destaca-se sobre a comunicação interna e externa a identificação dos 

stakeholders: 

1. Funcionários administrativos da UnC; 

2. Professores da UnC; 

3. Alunos da UnC; 

4. Comunidade das cidades em um raio de 100km dos campi da UnC; 

5. Comércio local das cidades do raio de abrangência; 

6. Prestadores de serviço destas cidades; 

7. Fornecedores de serviços e produtos para a UnC; 

8. Escolas públicas das cidades do raio; 

9. Escolas particulares das cidades do raio; 

10. IES presentes no raio de abrangência dos campi; 

11. IES públicas e privadasfora dos raios de abrangência; 

12. Sistema ACAFE; 
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13. Governo (Federal, Estadual e Municipal das cidades dentro do Raio de 

100km). 

 

2.4.1.1 Portal do Aluno, Professor e Coordenador 

 

A UnC implementou um sistema informatizado de controle das atividades 

acadêmicas, administrativas e financeiras, que conta com os portais do aluno, do 

professor e do coordenador. Este permite que o professor possa postar materiais 

para acesso dos alunos, enviar recomendações ou materiais diretamente para cada 

aluno bem como acompanhar o desempenho dos alunos (ele próprio e o 

coordenador do curso). 

Foi implementado o sistema de diário eletrônico em que o acadêmico pode 

acompanhar sua frequência, bem como seu desempenho nas disciplinas. Neste 

portal são postados os planos de ensino das disciplinas, permitindo o acesso aos 

acadêmicos de cada disciplina, bem como à coordenação dos cursos o acesso a 

todas elas. O portal permite, assim, ao coordenador de curso o acompanhamento 

das atividades docentes, bem como acompanhar o desempenho dos acadêmicos. 

 

2.4.1.2 Revistas Ágora, Desenvolvimento Regional em debate (DRd) e Saúde e meio 

ambiente: revista interdisciplinar 

 

A Revista ÁGORA (instituída em 1994) e a revista Saúde e meio ambiente: 

revista interdisciplinar (instituída em 2012) são veículos de divulgação científica da 

Universidade do Contestado, de periodicidade semestral, e criadas como forma de 

possibilitar a difusão do trabalho de pesquisa, reunindo diferentes ideias para que 

frutifiquem os diálogos no campo da formação dos profissionais de nível superior. É 

importante ressaltar que hoje também são aceitos artigos produzidos por pessoas 

vinculadas a outras instituições de ensino. 

A revista DRd - Desenvolvimento Regional em Debate (Instituída em 2011), é 

um meio de divulgação científica do Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional da Universidade do Contestado, propõe-se contribuir com o debate sobre 

as múltiplas faces do desenvolvimento, na sua dimensão espacial (local, regional, 

territorial). São aceitos para publicação artigos inéditos que resultem de 
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investigações sobre temas conexos ao desenvolvimento regional, além de ensaios, 

desde que representem um avanço na produção teórica. 

 

2.4.1.3 Revistas Virtuais 

 

As revistas em que a UnC publica suas produções científicas estão 

destacadas no quadro abaixo.  

 

Quadro 27 - Revistas da UnC 

Nome da revista Disponível Público-alvo Situação at ual 

Ágora 
http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora 
 

Pesquisadores 
com interesse 
na área 

Encontra-se em 
constante 
atualização 

DRd - 
Desenvolvimento 
Regional em 
debate 

http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd 
Pesquisadores 
com interesse 
na área 

Encontra-se em 
constante 
atualização 

Saúde e meio 
ambiente: revista 
interdisciplinar 

http://www.periodicos.unc.br/index.php/sma 
Pesquisadores 
com interesse 
na área 

Encontra-se em 
constante 
atualização 

Fonte: Relatório de Pesquisa (2012) 
 

2.4.1.4 Murais como instrumento de divulgação 

 

Os murais são importantes instrumentos para divulgação das atividades à 

comunidade interna. Em cada unidade existem diversos quadro de murais, 

distribuições por temas, para divulgação de documentos legais, orientações, 

notícias, programas e projetos. No entanto verificações feitas diretamente em salas 

de aula, durante a aplicação de avaliações docentes, dá forte indicativo que cada 

vez menos acadêmicos estão interessados nesta mídia. 

Os resultados da consulta aplicada a três segmentos distintos, segue abaixo. 

 

Tabela 95 - Resultados da questão: “Os murais, como estão, são bons instrumentos de comunicação 
e de informações sobre o que acontece na UnC?” 

Segmento/A no  2010 2012 

Acadêmicos 3,88 2,98 

Professores e Tutores - 2,99 

Pós-Graduação 3,66 3,80 
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Média 3,77 3,26 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Pelas indicações apresentadas pelos acadêmicos e Professores as 

informações disponibilizadas nos murais da UnC estão um pouco abaixo dos 

resultados anteriores e atendimento das expectativas ou, de fato, interessam menos 

que outras mídias. Somente os alunos da pós-graduação presencial indicaram 

positivamente pela utilização desta alternativa de divulgação dos atos e fatos 

institucionais como mídia de comunicação interna. 

 

2.4.1.5 Apresentação dos dados obtidos pelos questionários 

 

Para avaliar o impacto das informações dispostas nos diferentes meios de 

divulgação da instituição, foi elaborada uma questão direcionada aos acadêmicos, 

que se refere ao meio pelo qual o aluno tomou conhecimento da oferta de cursos. 

Analisando os dados por público-alvo, observa-se nas tabelas abaixo variações 

sensíveis em preferências a serem consideradas até em campanhas diferentes 

na/da instituição. 

 

Tabela 96a - “Através de qual(is) meio(s) você tomou conhecimento da oferta de seu curso na UnC? 
Publicoalvo  Egressos  

Opções  2012 
Site UnC 19% 

E-mail mkt 17% 

Outdoor 12% 

Rádio 11% 

Televisão 11% 

Facebook 10% 

Folders e cartazes 7% 

Outdoor digital 5% 

Jornal 3% 

Telemarketing 1% 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Tabela 96b - Questão (Idem 96a) 
Público -alvo  Pós-Graduação  

Opções  2012 

Telemarketing 16% 

Televisão 14% 

Banner digital no site UnC 12% 

Pacote de pão 10% 
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Bussdoor 4% 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Tabela 96c - Questão (Idem 96a) 
Público -alvo  Acadêmicos EaD  

Opções  2012 
Pacote de pão 25% 
Banner impresso 13% 
Site UnC 9% 
Rádio 9% 
Faixa 9% 
Banner digital no site parceiro 8% 
Folders e cartazes 4% 
Outdoor 3% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Nesta oportunidade os acadêmicos presenciais não foram consultados, muito 

embora se registre a percepção manifestada em 2010, numa atualização da 

consulta do ciclo anterior (2006-2009). 

Tabela 96d - Questão Idem 
Público -alvo  Acadêmicos Presencial  

Opções 2010 
Amigos e colegas de escolas 44,90% 
Folders e cartazes 20,10% 
Familiares 18,90% 
Jornal 8,10% 
Rádio 6,90% 
Outdoor 1,20% 
Fonte: Relatório da AI de 2010. 

 

Em consequência diferentes públicos exigem diferentes mídias para facilitar o 

seu acesso à informação. Curioso é que os alunos da pós-graduação presencial, a 

maioria dos respondentes composta por egressos da própria UnC, alguns no 

mestrado, tem uma indicação diametralmente oposta aos parceiros 

contemporâneos, alguns companheiros de salas de aula, entre os egressos 

respondentes, principalmente quanto ao telemarketing. 

Para avaliar a funcionalidade do portal do aluno foi aplicada a questão 

diretamente à comunidade externa, checando quais os comentários chegam até 

estes observadores da instituição. Os resultados obtidos estão descritos na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 97 - Resultados da questão: “As informações disponibilizadas no portal do aluno atendem às 
suas expectativas?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade Externa 4,21 3,28 



119 
 

 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Percebe-se pela verificação dos indicadores obtidos que o portal vem 

atendendo menos às expectativas dos alunos, na percepção externa, requerendo 

aprofundamento das razões de tal fato. 

Já para avaliar a clareza e eficiência do site dos campi da UnC, foi aplicada 

uma questão direcionada à maioria dos segmentos da comunidade interna envolvida 

na pesquisa. A tabela abaixo apresenta os indicativos obtidos em 2012 em 

comparação aos registrados em 2010. 

 

Tabela 98 - Resultados da questão: “O site da UnC está claro e objetivo?” 
Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 4,09 3,43 

Acadêmicos Presencial 4,33 3,26 

Pós-Graduação 4,03 4,09 

Egressos 4,21 3,68 

Acadêmicos EaD - 3,91 

Média Geral  4,17 3,67 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Percebe-se que em média todos os segmentos que participaram desta 

consulta indicaram um grau satisfatório sobre o site da UnC, de bom à muito bom, 

todavia funcionários, egressos e acadêmicos dos cursos presenciais diminuíram sua 

indicação em relação a 2010. As informações qualitativas, em questão aberta ao 

final da consulta por questionário, esclarece que alunos dos cursos presenciais e 

funcionários consideram que há excesso de informação na tela de abertura, 

prejudicando a localização de coisas mais importantes. 

Em relação à comunicação interna com funcionários da instituição foi 

elaborada a questão: “Você costuma ler os avisos colocados nos murais da UnC?”. 

Os resultados são dispostos a seguir: 

 

2.4.1.6 Adequação dos Mecanismos de Comunicação Institucional às Metas, 

Objetivos e Finalidades da UnC 

 

Para avaliar a adequação dos mecanismos de comunicação institucional às 

metas, objetivos e finalidades da UnC, foram elaboradas várias questões, as quais 

se encontram nas tabelas a seguir. 
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Tabela 99 - Resultados da questão: “As formas de comunicação da UnC são claras e objetivas?” 
Segmento/Ano  2010 2012 

Pós-Graduação 3,66 3,05 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

O segmento alunos de cursos de pós-graduação que respondeu esta questão 

indica uma baixa considerável em sua percepção, para um grau minimamente 

satisfatório sobre as formas de comunicação da UnC. E repetem indicador parecido 

em outra questão assemelhada, a seguir. 

 

Tabela 100 - Resultados da questão: “A UnC dispõe de um programa adequado de comunicação 
institucional?” (2.4.7) 

Segmento/Ano  2010 2012 

Pós-Graduação - 3,06 

Gestores 3,44 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Os alunos dos cursos de pós-graduação demonstram que a UnC tem um 

indicador minimamente satisfatório para a comunicação institucional. Em 2010 esta 

questão foi feita a gestores, desta vez não consultados sobre este aspecto. 

Quanto às informações das metas e programas institucionais que alcançam a 

comunidade externa, foi formulada questão da Tabela 102, cujos resultados se 

encontram dispostos a seguir. 

 

Tabela 101 - Resultados da questão: “Você está bem informado das metas e programas 
institucionais?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade 3,45 2,56 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

O resultado apresentado demonstra que a comunidade externa não recebe as 

informações que gostaria, desconhecendo as metas e programas institucionais da 

UnC, pelo que consideraram insuficientes, fragilidade que leva à necessidade de 

melhoria. 

A tabela a seguir revela a opinião de alunos presenciais, do EaD e dos cursos 

de pós graduação bem como ex-alunos, sobre a suficiente divulgação das atividades 

da UnC. 
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Tabela 102 - Resultados da questão: “Os meios de comunicação (jornal, rádio, outdoor, folders, etc...) 
utilizados pela UnC são suficientes para divulgar as atividades?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos - 3,25 

Pós-Graduação 3,82 4,09 

Egressos 4,06 3,78 

Acadêmicos EaD - 3,59 

Média 3,94 3,68 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Na opinião dos respondentes, percebe-se que apenas os alunos da pós-

graduação refletiram percepção de melhoria na comunicação das atividades. Os 

meios para divulgação em média ainda são adequados, porém comparando com os 

indicativos anteriores vale destacar que ficaram um pouco abaixo das expectativas 

dos demais segmentos consultados. 

A UnC realiza vários eventos que devem ser informados à comunidade 

acadêmica e externa. Para avaliar esse fluxo de informações sobre acontecimentos 

diversos na UnC foi aplicada a questão descrita na Tabela 103 a seguir. 

 

Tabela 103 – Resultados da questão: “Você está bem informado dos acontecimentos, (eventos, 
mudanças) na UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,76 2,72 

Pós-Graduação 3,12 4,35 

Comunidade Externa 3,67 - 

Funcionários 4,17 - 

Média 3,68 3,54 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Percebe-se uma percepção evolutiva frente aos alunos de pós-graduação, 

que se sentem bem informados, contrastando fortemente com a indicação de 

insuficiência dos acadêmicos da graduação presencial, que demonstram insatisfação 

quanto a informações dos acontecimentos na UnC. Reclamações nesta direção 

foram apresentadas também por docentes e funcionários nas respectivas consultas, 

descritas de diferentes formas na questão aberta ao final do questionário. Isto 

contribui para que a qualidade e suficiência de informação não atinja aos alunos do 

presencial. Uma das sugestões foi o retorno de jornalzinho de circulação interna em 

toda a UnC. 
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Buscou-se cercar este aspecto consultando além dos professores a própria 

comunidade externa, o que é apresentado na Tabela 104 a seguir. 

 
Tabela 104 – Resultados da questão: “A UnC estápromovendo ações para melhorar sua 
comunicação institucional?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Professores 4,03 3,06 

Gestores 3,85 - 

Comunidade - 3,17 

Média 3,94 3,17 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Através da análise da Tabela 104, percebe-se em média um grau 

minimamente satisfatório na indicação dos segmentos que participaram 

respondendo esta pergunta em 2012. Percebe-se que houve uma involução, 

requerendo registro da fragilidade e busca de melhorias na comunicação 

institucional.  

 

2.4.2 Imagem Pública 

 

Para identificar como a UnC mantém sua imagem ou marca perante a 

comunidade, foram analisados dados do Setor de Marketing, onde se percebeu que 

foi iniciado o desenvolvimento de um plano de ação para fortalecer a imagem e a 

marca da UnC.  

 

2.4.2.1 Representação e presença da UnC nas entidades públicas e privadas 

 

A representação nas entidades públicas e privadas se faz através do Reitor, 

Vice-Reitor de Administração e Planejamento, Vice-Reitor Acadêmico, Pró-Reitores 

e do Presidente, os quais representam a instituição a nível de Universidade e 

Fundação.  

As consultas à comunidade externa, realizadas pelo pessoal da área de 

Extensão e com apoio de alguns professores, inclusive do Grupo Técnico da CPA, 

utilizaram a entrega pessoal das consultas a um número considerável de 

representantes do sociedade organizada e ouviram manifestações importantes que 

estimularam a continuidade desta prática. Vários abriram as portas para que a UnC 
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se fizesse presente mais vezes e gerasse proveitosas discussões para colaborações 

de parte a parte. Outros agradeceram a participação de professores e alunos em 

programas vitoriosos já existentes, desejosos de ampliar estes momentos da 

extensão. Ficou claro que cada professor e aluno é também um representante da 

instituição, na medida em realiza, serve de exemplo, demonstra interesse e se 

propõe a contribuir. Assim a participação em entidades de classe, conselhos 

municipais ou regionais, fóruns e outras formas organizadas de busca de 

desenvolvimento devem ser cuidadosamente preservadas e as pessoas estarem 

cientes de seu papel, em face dos ditames da atual declaração de missão 

institucional. 

Quadro 28 – Síntese da avaliação da dimensão 4 

Grupo de indicadores 
Escala 

5 4 3 2 1 NA 
2.4.1.1Existência de informações em meios digitais (página da IES, 
dos cursos, portais, intranet, internet e outros) 

  X    

2.4.1.2 Existência de informações em meios impressos (guias, 
jornais, murais, revistas, boletins, manuais, panfletos e outros).   X    

2.4.1.3 Existência de informações em rádio e TV.    X   
2.4.1.4 Adequação dos mecanismos de comunicação institucional das 
metas, objetivos e finalidades da IES. 

   X   

2.4.1 5 Percepção da qualidade do Site da UnC.   X    
2.4.1.6 Recomendação boca-a-boca discente   X    
2.4.1.7 Percepção da qualidade e eficácia das campanhas de 
marketing para atrair novos alunos. 

   X   

2.4.1.8 Adequação da sinalização e identificação interna (placas e 
outros) dos campus   X    

2.4.1.9 Adequação da sinalização e identificação externa (placas e 
outros) dos campus 

  X    

2.4.2.1 Representação e presença da IES em entidades públicas e 
privadas  X     

2.4.2.2 Intercâmbios e parcerias para o desenvolvimento de estágios, 
pesquisas, projetos, prestação de serviços e outros. 

  X    

2.4.2.3 Presença da IES na mídia externa.    X   
2.4.2.4 Clareza, objetividade e eficiência das informações 
institucionais pelos meios de comunicação utilizados. (As informações 
disponibilizadas no portal do aluno atendem às suas expectativas?) (Você 
está bem informado das atividades em geral que a UnC promove?) (A 
Organização e a Gestão da UnC era/ é clara para você e os demais colegas 
de turma? ) (As políticas de gestão de pessoas da UnC, que contrata 
obrigatoriamente por editais e processos seletivos são claras para a 
comunidade?) (Você tem conhecimento do programa de avaliação 
Institucional da UnC?) 

   X   

2.4.2.5 Percepção de pessoas próximas dos discentes (familiares, 
parentes e amigos)    X   

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 - Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 
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Quadro 29 - Pontos positivos destacados na dimensão 4 
− identificação institucional em todos os campi. 
− revistas de divulgação científica da UnC; 
− existência de jornal e rádio da UnC; 
− melhorias na sinalização interna e externa.  

 

Quadro 30 - Pontos frágeis  que requerem melhoria na dimensão 4 
− ausência de política institucional para divulgação em rádio, TV e jornais; 
− inexistência de integração entre os setores de comunicação dos campi; 
− pouca representação e presença da UnC em entidades públicas e privadas. 

 

Quadro 31 - Recomendações para a dimensão 4 
− Integração dos setores de comunicação dos campi através de gestão central; 
− unificar as páginas da internet e intranet – UnC;  
− criação do portal do egresso; 
− ampliar a representação da UnC nas entidades públicas e privadas; 
− ampliar a comunicação das políticas institucionais, incluindo a divulgação de resultados de objetivos 

e metas de alcance acadêmico e social, tanto interna como externamente, pelos meios já existentes 
e outros que se façam necessários. 

 

2.5 DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRA DO CORPO DOCENTE 

E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

As políticas de pessoal da UnC passaram por reestruturação, assim sendo, a 

análise desta dimensão constitui um conjunto consistente de verificações capazes 

de registrar a realidade e suas tendências, zelando pelos aspectos e fatores que 

assegurem o sucesso dos relacionamentos funcionais e sua evolução, de forma 

humana e produtiva. 

A análise do conjunto documental das políticas de pessoal apresenta os 

pressupostos e critérios que asseguram condições de aperfeiçoamento profissional e 

existência de clima adequado de respeito e integração, que se adéqua em todos os 

campi. 

Esta busca visa permitir o claro conhecimento das causas dos possíveis 

problemas de naturezas diversas, facilitando a tomada de decisões para melhorias 

constantes e pertinentes, apostando e investindo continuamente na evolução das 

pessoas e da instituição. 

As políticas de pessoal da FUnC, atendem ao estabelecido no Art. 37 –CE/88, 

Estatuto da FUnC e a Resolução 005/2010-FUnC, além do regimento contratual pela 

CLT.  
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As contratações são realizadas por processo seletivo, constituído por prova 

escrita, prova de títulos e de habilidade específicas para o exercício do cargo. Para 

contratações emergenciais, principalmente para substituição eventual de 

professores, a UnC detém um banco de currículos de candidatos, cuja classificação 

é realizada pela pontuação de títulos, de experiência e de avaliação da prática 

docente.  

Vale ressaltar que a FUnC respondia um inquérito junto ao Ministério Público 

do Trabalho, referente as contratações realizadas anteriormente a 2005. Este 

processo foi arquivado pelo MPT após a comprovação de que os docentes da UnC 

passaram pelo processo de distribuição de disciplinas.  

 

2.5.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Carreiras do Corpo Docente e do Corpo 

Técnico Administrativo, seu Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e 

Condições de Trabalho 

 

Para avaliar esta dimensão foram analisados documentos e as ações 

previstas no PDI referente as metas para a política de pessoal. Nos dois objetivos 

apresentados no quadro abaixo, evidencia-se a implantação e consolidação do 

plano de carreira até 2015 e o aumento de docentes com carga horária de 40 horas.  

 

Quadro 32 – Objetivos e metas para a política de pessoal - PDI 
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 2011 
 

Com relação ao objetivo 1 já foram implementadas as seguintes ações: 

i. Aprovação e implementação paulatina do plano cargos e salários e 

parcialmente da estrutura de carreira dos colaboradores; 
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ii. O processo de contratação de empregados está concretizado, sendo as 

contratações realizadas por processo seletivo envolvendo prova escrita, 

avaliação para desempenho do cargo e provas de títulos; 

iii. A avaliação de desempenho de técnicos administrativos ainda não foi 

implementada; 

iv. Docentes e Técnicos Administrativos realizam cursos de qualificação e os 

docentes tem incentivo para especialização profissional; 

v. Com relação ao número de docentes com carga horária de 40 horas há um 

aumento (54%) entre 2010 e 2012, porém ainda não está atendido o 

porcentual previsto na Lei nº 9.394/96 (faltando manter este ritmo até 2015) 

 

2.5.1.1 Plano de carreira docente 

 

Com a reestruturação da instituição no ano de 2010, foi aprovado o Plano de 

Cargos, Carreira e Salários, pela Resolução 004/2010 – FUnC. O PCCS da UnC 

define, normatiza e disciplina as condições de promoção e progressão e 

desenvolvimento profissional do corpo docente, bem como estabelece as categorias 

de professor por dedicação e titulação. O PCCS enquadra os professores em níveis 

e faixas, determinadas por titulação e dedicação. 

A partir de 2011 a FUnC iniciou o processo de promoção dos docentes, 

através do critério de mudança de titulação. Para isto a FUnC adota o princípio de 

abertura de edital para que os docentes que concluíram cursos de pós-graduação 

possam participar das promoções.  

 

2.5.1.2 Articulação entre o plano de carreira docente e as políticas de gestão de 

pessoal 

 

Analisando os documentos institucionais, percebe-se que a política de gestão 

segue os princípios estabelecidos na legislação, convenções, orientações do 

Ministério do Trabalho, e se concretiza pelas normas internas da UnC.  
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2.5.1.3 Relação adequada entre docentes de tempo integral e docentes horistas 

 

A Tabela 105 apresenta o número total de docentes em cada campus da UnC 

e a quantidade que atua em tempo integral. 

 

Tabela 105 – Número e percentual de docentes em tempo integral por campus da UnC no ano de 
2010 e 2012 

Campus da UnC Docentes/Docentes (TI) Docentes/Docen tes (TI)  

 2010 % 2012 % Incremento 

Canoinhas 273 36 13,19% 195 47 24,10% 82,78% 

Concórdia 154 22 14,29% 138 23 16,67% 16,67% 

Curitibanos 106 7 6,60% 81 17 20,99% 217,81% 

Mafra 154 26 16,88% 161 31 19,25% 14,05% 

Total 687 91 13,25% 575 118 20,52% 54,93% 

Fonte: Secretaria Geral UnC (2012) 
 

Pela análise dos porcentuais apresentados na Tabela 103, passou-se de uma 

relação de 13,25% no ano de 2010 de professores tempo integral (TI), para 20,52% 

em 2012, o que destaca o forte incremento de 54,93% neste curto período, 

principalmente em Canoinhas e Curitibanos, demonstrando a forte intenção e o 

compromisso de cumprir as metas formuladas no PDI.  

Estes dados precisam aumentar na mesma relação até 2015, para atingir em 

2016 efetivamente os 33% previstos nos aspectos legais, e até para que se possa 

aprimorar as atividades de Extensão, Pesquisa, Avaliação e Gestão, bem como 

promover ajustes às novas dinâmicas impostas pelo mercado à educação superior.  

 

2.5.1.4 Envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, pesquisa e 

extensão 

 

Um dos itens das políticas da Pós-Graduação, pesquisa e extensão é o 

melhor aproveitamento dos docentes da UnC nos cursos ofertados. Alguns 

professores têm horas dedicadas a cursos de pós-graduação “lato sensu” e alguns 

têm dedicação integral aos cursos de pós-graduação “stricto sensu”. Todos estes 

professores são convidados a participarem dos projetos de pesquisa e extensão e 

dos seminários, congressos e eventos ligados a estes. 

 



128 
 

 

2.5.1.5 Plano de carreira de técnicos administrativos 

 

As políticas de plano de carreira do corpo de pessoal técnico administrativo 

são as mesmas do corpo docente. A regulamentação de contração, bem como o 

plano de cargos, carreira e salários constituem documento comum.  

 

2.5.1.6 Qualificação profissional 

 

No PDI da instituição é apresentado o projeto de qualificação do corpo 

docente em nível de programas stricto sensu. A regulamentação da concessão de 

apoio a docentes para participação em programas de pós-graduação stricto sensu 

está em fase de elaboração, muito embora a UnC continuou bancando bolsas de 

stricto sensu tanto para o mestrado próprio com desconto de 50% ou para mestres e 

preferencialmente doutores das áreas da ciência mais carentes desta titulação. 

A UnC instituiu o programa de formação continuada, via palestras, seminários 

e oficinas com o objetivo de aprimorar o desempenho dos docentes em relação ao 

processo ensino e aprendizagem. Alguns encaminhamentos são originados da 

avaliação docente, pela CPA, semestralmente e os indicadores são utilizados para 

classificação nos processos de escolha de disciplinas e de titularidade delas. 

Quando o docente não atinge valores razoáveis na indicação de alunos e 

coordenação, é recomendado que participe de processo de formação continuada, 

onde deve receber apoio pedagógico. 

 

2.5.1.7 Ações voltadas para a avaliação e capacitação dos funcionários técnico-

administrativos 

 

O plano de capacitação consolidado e da avaliação de desempenho estão em 

fase de elaboração na instituição. 

 

2.5.1.8 Programas e ações voltados para acompanhamento do trabalho docente 

 

É realizada semestralmente, em cada campus, a avaliação do docente 

através da aplicação de um questionário aos alunos e a coordenação de curso(s) 

onde participe. Os resultados destas avaliações são analisados pela coordenação 
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acadêmica e coordenadores de curso. Após esta análise, os resultados são 

repassados aos professores e, em alguns casos, publicados e naqueles casos em 

que aparecem reiteradamente problemas de desempenho do docente, são aplicadas 

medidas, que podem levar até ao desligamento do docente. A resolução UnC-

CONSUN 034/2010 estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação do 

desempenho docente nos cursos de graduação da UnC. 

2.5.1.9 Apoio à capacitação docente 

 

Pelo fato de reestruturação em 2010, os programas da UnC foram também 

reestruturados. Assim sendo, em 2011 foi aprovada a Resolução UnC – CONSUN 

035/2011, estabelecendo a política de apoio a qualificação de docentes. Alguns 

professores recebem apoio financeiro, através da bolsa capacitação e também é 

liberação de horas para o desenvolvimento das atividades relacionares ao curso de 

qualificação. Além disso a UnC concede bolsas parciais de 50% do valor da 

mensalidade para todos os docentes ou técnicos administrativos que façam sua 

qualificação no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da própria 

instituição. 

 

2.5.2 Clima Institucional 

 

Os indicadores a seguir avaliam a satisfação dos funcionários técnico-

administrativos, em relação às condições de trabalho e, também, em relação ao 

próprio desenvolvimento profissional. O grau de satisfação foi obtido através da 

aplicação de questionários aos gestores, professores e funcionários técnico-

administrativos. 

 

2.5.2.1 Satisfação dos funcionários técnico-administrativos em relação ao seu 

desenvolvimento profissional e às condições de trabalho 

 

Para observar o grau de satisfação dos funcionários técnico-administrativos, 

foi direcionada a seguinte pergunta: “O desenvolvimento profissional que a UnC lhe 

propicia atende suas expectativas?”. A tabela  apresenta os resultados da enquete 

aplicada. 
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Tabela 106 – Resultados da questão: “O desenvolvimento profissionalque a UnC lhe propicia atende 
suas expectativas?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 3,76 2,53 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Os funcionários indicaram insuficiência no atendimento das suas expectativas 

profissionais. O assunto passa pelo término do plano de avaliação de desempenho e 

um olhar técnico sobre o assunto, indicado em fragilidades. 

Outra pergunta foi empregada para observar a opinião dos técnico-

administrativos em relação às boas condições de trabalho.  

 

Tabela 107 - Resultados da questão: “A UnC tem lhe proporcionadoboas condições de trabalho?” 
Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 4,19 3,22 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

É possível perceber a satisfação apenas razoável dos técnico-administrativos 

sobre as boas condições de trabalho. Porém é preciso destacar que em relação a 

2010 houve um decréscimo sobre o grau de satisfação ora apontado em 2012.  

Em consequência e considerando apenas estas questões mais simples, já 

surgiu forte indicativo de situação a ser melhor investigada pela aplicação de 

enquete específica, de levantamento de clima organizacional. 

 

2.5.3 Estrutura de Poder 

 

A estrutura de poder na instituição é definida no Estatuto da Fundação 

Universidade do Contestado – FUnC e no Regimento Geral da Universidade. A 

execução ou operacionalização desta estrutura se dá por meio de órgãos 

deliberativos e executivos. Como órgãos deliberativos, tem-se o Conselho Curador – 

Presidido pelo Presidente da FUnC, que delibera sobre questões patrimoniais, 

planejamento orçamentário, políticas de pessoal, investimentos e todo o controle 

financeiro. A Presidência é órgão máximo executivo da instituição, cabendo ao 

Presidente todas as responsabilidades de execução das deliberações e prestação 

de contas aos órgãos de controle e fiscalização. Como instância interna de 
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fiscalização, compete ao Conselho Fiscal  analisar e emitir pareceres sobre 

prestações de contas.  

O Conselho Universitário (CONSUN) órgão máximo deliberativo em matéria 

acadêmica, aprova as políticas de ensino, pesquisa e extensão como as demais 

normas pertinentes ao bom funcionamento da Universidade. A Reitoria, órgão 

máximo de execução das deliberações do CONSUN e também do Conselho 

Curador, faz a gestão da Universidade e também todas as atividades vinculas aos 

Departamentos de Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Tecnologia da 

Informação, Recursos Humanos, Prestação de Contas, Marketing e Comunicação, 

Compras, Patrimônio e Manutenção.  

Segundo depoimento dos gestores esta estrutura está em processo de 

avaliação considerando algumas variáveis que decorrem do processo de unificação:  

I) O primeiro estatuto aprovado incluía a Fundação de Caçador e a sede da 

Instituição esta prevista na cidade de Caçador. Como a Fundação Caçador 

saiu da UnC, somente no final do ano de 2009, não houve tempo hábil para 

readequar esta situação. 

II)  A sede da UnC ficou em Caçador até meados de 2011 e só então foi 

transferida para Mafra; 

III)  Os problemas de ordem financeira exigiram que vários cargos não fossem 

preenchidos.  

 

2.5.3.1 Participação dos docentes nos órgãos colegiados 

 

A participação dos docentes na UnC, conforme seus ordenamentos, 

compreende os seguintes colegiados:  

- Conselho Universitário – CONSUN; 

- Colegiado de Curso de Graduação; 

- Colegiado de Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”. 

 

Há participação docente, através de convocação para reuniões nas quais há 

uma boa frequência dos professores, conforme verificado pela análise das atas 

destas reuniões (colegiado reduzido, conforme regulações internas). 

Analisando os editais de convocação, listas de presenças e atas, percebe-se 

que neste período em função da alteração do  número de professores que 
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respondem pelo colegiado, com frequência mais de 70% dos docentes fizeram parte 

dos órgãos colegiados com participação ativa.  

 

2.5.3.2 Envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, pesquisa e 

extensão 

 

Um dos itens das políticas da Pós-Graduação, pesquisa e extensão é o 

melhor aproveitamento dos docentes internos nos cursos ofertados. Alguns 

professores têm horas dedicadas a cursos de pós-graduação “lato sensu” e alguns 

têm dedicação integral aos cursos de pós-graduação “stricto sensu”. Todos os 

professores são convidados a participarem dos projetos de pesquisa e extensão e 

dos seminários, congressos e eventos ligados a estes. 

Buscando subsídio para esta questão na Dimensão 2, pode-se afirmar que 

um número crescente do corpo docente tem ampliado o envolvimento com 

atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão.  

 

2.5.4 Plano de Carreira Técnico-Administrativo 

 

As políticas de plano de carreira do corpo de pessoal técnico-administrativo 

são as mesmas do corpo docente. A regulamentação de contração, bem como o 

plano de cargos, carreira e salários constituem documento comum.  

 

2.5.5 Qualificação Profissional 

 

No PDI da instituição é apresentado o projeto de qualificação do corpo 

docente em nível de programas stricto sensu. A regulamentação da concessão de 

apoio a docentes para participação em programas de pós-graduação stricto sensu 

está em fase de elaboração. A qualificação no entanto não parou, o quadro abaixo 

mostra aplicação de recursos financeiros destinados a qualificação profissional neste 

período.  

A UnC instituiu o programa de formação continuada, onde ocorrem palestras, 

seminários e oficinas com o objetivo de aprimorar o desempenho dos docentes em 

relação ao processo ensino e aprendizagem. As avaliações docentes semestrais 

indicam aqueles com menor desempenho e em quê aspectos (pedagógicos ou 
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atitudinais), permitindo a escolha adequada de conteúdos e ministrantes das 

atividades voltadas ao exercício revisional e ou capacitante, sendo tratados entre a 

coordenação de curso e cada docente de seu curso. Os indicadores da avaliação 

docente são utilizados em classificações internas para escolhas de disciplinas, 

titularidade ou atribuição de mérito. Assim, também fazem parte do indicador 

específico utilizado para enquadramento salarial no Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários. 

 

2.5.5.1 Programas e ações voltados para acompanhamento do trabalho docente 

 

Como exposto é realizado, semestralmente, em cada campus, a avaliação 

docente, através da aplicação de questionários, um aos alunos e outro à 

coordenação de cursos. Os resultados destas avaliações são analisados pela 

direção acadêmica e coordenadores de curso. Após esta análise, os resultados são 

repassados aos professores e, em alguns casos, reaplicados para nova avaliação. 

Nos casos  em que aparecem reiteradamente problemas de desempenho do 

docente, são aplicadas medidas formativas, e em situações mais sérias as medidas 

podem levar ao desligamento do docente. A resolução UnC-CONSUN 014/2012 

estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação e desempenho docente 

nos cursos de graduação da UnC. 

 

2.5.6 Apoio à Capacitação Docente 

 

Pelo fato de reestruturação em 2010, os programas da UnC foram também 

reestruturados. Assim sendo, em 2011 foi aprovada a Resolução UnC – CONSUN 

035/2011, estabelecendo a política de apoio a qualificação de docentes. Alguns 

professores recebem apoio financeiro, através da bolsa capacitação e também é 

liberação de horas para o desenvolvimento das atividades relacionares ao curso de 

qualificação. Além disso a UnC concede bolsas parciais de 50% do valor da 

mensalidade para todos os docentes ou técnicos administrativos que façam sua 

qualificação no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da própria 

instituição. 
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Quadro 33 – Síntese da avaliação da dimensão 5 

Grupo de indicadores 
Escala 

5 4 3 2 1 NA 
2.5.1.1 Articulação entre o Plano de Carreira Docente e as políticas 
de gestão de pessoal.     X   

2.5.1.2 Relação adequada entre docentes de tempo integral e 
docentes horistas.    X   

2.5.1.3 Envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, 
pesquisa e extensão.    X   

2.5.1.3 Programas e ações voltados para acompanhamento do 
trabalho docente.    X   

2.5.1.4 Apoio a capacitação docente    X   

2.5.1.5 Envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, 
pesquisa e extensão.   X    

5.1.6 Participação dos docentes nos órgãos colegiados  X     

2.5.2.1 Articulação entre o Plano de Carreira Técnico-administrativo e 
as políticas de gestão de pessoal.     X   

2.5.2.2 Relação adequada entre técnico-administrativos de tempo 
integral e técnico-administrativos horistas.  X     

2.5.2.3 Ações voltadas para a avaliação dos funcionários técnico-
administrativos     X  

2.5.2.4 Apoio à capacitação dos funcionários técnico-administrativos   X    
2.5.3.1 Ações Voltadas para a Avaliação e Capacitação dos 
Funcionários Técnico-administrativos    X   

2.5.3.2 Programas e ações voltados para acompanhamento do 
trabalho docente.     X   

2.5.3.3 Apoio a capacitação docente    X    
2.5.3.4 Satisfação dos funcionários técnico-administrativos em 
relação as condições de trabalho (A condição de trabalho oferecida pela 
UnC, pode ser considerada:) (Existem ações na UnC visando a melhoria da 
qualidade de vida dos funcionários?) 

   X   

2.5.3.5 Adequação da experiência de magistério superior do corpo 
docente de pelo menos 3 anos para bacharelados/ licenciaturas, ou 2 
anos para CST. (A experiência de magistério superior do corpo docente 
previsto/efetivo é de pelo menos 3 anos para bacharelados/licenciaturas, ou 2 
anos para CST?) 

  X    

2.5.3.6 A experiência do corpo docente tem pelo menos três anos de 
atuação no exercício da docência na educação básica   X    

Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 34 - Pontos positivos na dimensão 5 
− Revisão e atualização de políticas de pessoal (na unificação); 
− Revisão e atualização do Plano de Carreiras, Cargos e Salários para docentes (na unificação); 
− Atendimento aos aspectos legais, ao Ministério Público e a viabilidade de gestão funcional integrada 

da nova estrutura multi-campi; 
− Melhoria do sistema de informações funcionais diretamente em sistema online. 
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Quadro 35 - Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 5 
− ausência de avaliação de desempenho sistematizada e histórica para técnico-administrativos; 
− percentual reduzido de docentes com dedicação exclusiva, nos termos da legislação educacional; 
− não sistematização da aplicação de instrumento de avaliação de clima organizacional em toda a 

UnC e uso como instrumento de gestão; 
− menor apoio a capacitação docente neste novo período. 

 
Quadro 36 - Recomendações da CPA para a dimensão 5 

− Implantar o PCCS aprovados pela UnC, Ministério Público e Ministério do Trabalho; 
− estabelecer avaliação de desempenho e sistematizá-la para técnico-administrativos;  
− atender aos índices exigidos na legislação, para o percentual de professores com dedicação 

integral; 
− sistematizar a avaliação de clima organizacional periódica como instrumento de gestão em toda a 

UnC; 
− revisar a resolução de capacitação continuada de docentes e técnico-administrativos. (Resolução 

UnC-CONSEPE 164/2004) e sua aplicação; 
− redefinir programa e promover estímulo à formação continuada de docentes, visando acompanhar o 

desenvolvimento geral e a recuperação de casos quando necessário; 
− promover estímulo ao envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, pesquisa e 

extensão. 
 

2.6 DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DA UnC 

 

A Fundação Universidade do Contestado (FUnC), atual mantenedora da 

Universidade do Contestado-UnC, criada  pela lei municipal 730/1971, sob o CNPJ 

83.395.921/0001-28, é caracterizada como uma instituição pública de direito privado. 

A estrutura organizacional atual da Fundação esta composta pelos seguintes 

órgãos colegiados e executivos: 

• Conselho Curador 

• Conselho Fiscal 

• Presidência  

 

A atual estrutura deliberativa e executiva da Universidade está assim 

constituída: 

Órgãos deliberativos: 

• Conselho Universitários - CONSUN 

• Colegiados de Curso de Stricto Sensu 

• Colegiados de Cursos de Graduação e Sequenciais 

 

Órgãos Executivos: 

• Reitoria, composta por: Reitor, Vice-Reitor de Administração e 

Planejamento,Vice-Reitor Acadêmico e Pró–Reitor de Campus; 
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• Coordenações: Acadêmica de Campus,  Núcleo Universitário, Áreas e 

Cursos de Graduação e Pós-graduação.  

 

A Universidade do Contestado é regida pela Legislação Educacional; pelo 

Estatuto da Fundação Universidade do Contestado; pelo Regimento Geral e pelas 

Resoluções aprovadas nos órgãos deliberativos. 

A Universidade congrega as unidades, na condição de Campus Universitário, 

Núcleo Universitário e Polo de Apoio Presencial (EaD). Ao mesmo tempo em que, no 

seu conjunto, constituem a unidade institucional, mantêm estreita relação com suas 

comunidades, proporcionando maior sustentação à Universidade. 

 

2.6.1 Planos de Gestão, Objetivos e Metas 

 

Os planos, objetivos e metas são definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e focam as ações prioritárias para atendimentos aos indicadores 

do processo de avaliação estabelecido pelo SINAES.  

 

2.6.1.1 Coerência entre o planejado e o executado de acordo com o PDI e PPI 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPI), reescrito a partir da unificação das 

fundações, estabelece as concepções e políticas institucionais, que se materializam, 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – rescrito em 2010), através de um 

conjunto de ações determinadas por objetivos e metas.  

A formalização dos programas, projetos e planos de atividades é aprovada 

pelo Conselho Universitário, Conselho Curador e Reitoria. 

O controle e acompanhamento ocorre pela elaboração e apresentação de 

relatórios, de onde são extraídas indicações e tomadas medidas para adequações 

naqueles pontos que apresentam falhas ou se situem abaixo do esperado, desta 

forma a Autoavaliação Institucional contribui com indicações e recomendações que 

são analisadas na íntegra e priorizadas para revisão da condução de metas ou 

novas inclusões nos diversos níveis de planejamento (do estratégico ao 

operacional). 
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2.6.1.2 Estrutura organizacional aos planos, objetivos e metas da UnC 

 

Com relação a adequação da estrutura organizacional aos planos, objetivos e 

metas, foi aplicado um instrumento de coleta de dados, com o intuito de verificar 

junto aos colaboradores o grau de entendimento e/ou satisfação.  

A tabela abaixo apresenta a percepção dos funcionários da instituição sobre 

os planos, objetivos e metas, em relação aos seus setores.  

 

Tabela 108 - Resultados da questão: “As metas e os objetivos do seu setor atendem aos objetivos 
institucionais?” 

Opções   /   Segmento Funcionários 
Sim 56,6% 

Indicador 4,34 
Praticamente sim 31,9% 
Praticamente não 5,9% 
Não 1,1% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,9% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

Na percepção dos funcionários as metas do seu setor atendem fortemente 

aos objetivos institucionais. 

Por outro lado, através das contribuições apresentadas no final do 

instrumento, aprece uma questão importante que se refere sobre o isolamento dos 

funcionários em relação as diversas unidades. Isto ainda é mais presente quando se 

analisa o segmento administrativo-financeiro os quais em poucas oportunidades 

interagem através de encontros para discutir problemas e soluções para seus 

setores a partir do definido no PDI. 

 

2.6.1.3 Adequação dos sistemas de comunicação, registros e arquivos às 

necessidades do planejamento da UnC 

 

Comparando os indicadores apresentados na dimensão 4 e relatos ou 

depoimentos de vários segmentos participantes desta avaliação, constata-se 

algumas dificuldades referentes à comunicação institucional, sistemas de registros e 

fluxos de informações. 

Constatou-se algumas observações sobre a página da UnC na internet, com 

destaque para os seguintes pontos: 
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a) Tornar mais dinâmico o acesso para informações de ordem legal, tais 

como; cursos, resoluções, editais, portarias, atos regulatórios, etc.; 

b) Filtrar as notícias e dar mais ênfase aos aspectos institucionais; 

c) Despoluir a página.  

 

Ainda, há indicativos para aprimorar os portais: coordenadores, professores, 

alunos, egressos e demais links que facilitam a busca de dados e informações.  

 

2.6.1.4 Acesso da comunidade universitária à legislação institucional 

 

Para verificar o grau de satisfação da comunidade acadêmica sobre acesso 

aos documentos referentes à legislação institucional, foram elaboradas questões 

que avaliam o acesso aos ordenamentos jurídicos e normativos, estatutos e 

regimentos, resoluções, portarias, da UnC. Os resultados obtidos se encontram nas 

tabelas a seguir. 

 

Tabela 109 - Resultados da questão: “Você sabe/ soube onde obter informações dos ordenamentos 
jurídicos (estatutos, regimentos, resoluções, portarias, etc..) da UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 3,83 3,09 

Profº e Tutores - 3,29 

Egressos 3,35 3,10 

Acadêmicos 3,39 - 

Médias 3,52 3,16 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Os índices apresentados mostram o grau baixamente satisfatório dos 

segmentos que responderam esta questão.  

Pela análise documental e demais informações, constata-se que as normas 

da instituições são adequadamente disponibilizadas na home page, cujo acesso se 

dá por link denominado “Normas e Resoluções”, com atualização constante, 

imediatamente após aprovação de alterações e também com divulgação nos murais 

das diversas unidades da UnC, mais comunicações por e-mail às coordenações e 

até o nível afetado pela mudança ou nova exigência.  

Preocupa o posicionamento dos funcionários, que caiu sensivelmente em 

relação a mesma busca em 2010.  
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2.6.1.5 Fluxo adequado de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional 

 

Considerando que a instituição esta no processo de implantação de uma nova 

estrutura decorrente do processo de unificação, optou-se por buscar informações e 

dados junto a comunidade acadêmica, com o objetivo de identificar pontos frágeis e 

pontos positivos.  

A Tabela 110, refere-se a questões que tratam do fluxo de informações entre 

níveis da estrutura organizacional da UnC. Foram direcionadas questões para 

professores e funcionários. 

 

Tabela 110– Resultados da questão: “Conhece os planos de gestãoestabelecidos pelos gestores da 
UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Professores e Tutores 3,29 3,29 

Egressos - 3,10 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo (2012). 
 

Percebe-se que o corpo docente não possui adequado conhecimento dos 

planos de gestão da Universidade. Se o meio de divulgação é o eletrônico, ele está 

falho. Se a divulgação ocorre através de reuniões dos Colegiados, algumas 

hipóteses podem ser levantadas: a) a não ocorrência das reuniões com a frequência 

desejada respeitados os prazos regimentais; b) a não participação dos docentes nas 

reuniões colegiadas; c) a omissão por parte do próprio gestor em divulgar tais 

informações. 

 

2.6.2 Órgãos Colegiados 

 

Os órgãos colegiados são estabelecidos no Estatuto da Fundação e no 

Regimento da Universidade. Assim sendo, a Fundação conta com o Conselho 

Curador e o Conselho Fiscal, enquanto a UnC com Conselho Universitário 

(CONSUN), Colegiados de cursos de graduação e colegiado do Programa de 

Mestrado em Desenvolvimento Regional.  

Pela análise documental se percebe que as reuniões acontecem nos prazos 

estabelecidos pelos ordenamentos jurídicos e em conformidade com as 

competências de cada colegiado. Destacam-se como grandes pontos positivos os 

Conselhos Curador e Fiscal, constituídos exclusivamente por pessoas que 
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representam as comunidades de Mafra, Canoinhas, Concórdia e Curitibanos. Isto 

vem ao encontro da premissa maior da instituição – ser uma Universidade 

Comunitária.  

 

2.6.2.1 Participação dos diversos segmentos nos órgãos colegiados 

 

Para identificar a participação dos diversos segmentos nos órgãos colegiados, 

buscou-se dados em documentos (Editais, atas e listas de presenças), e através da 

aplicação de instrumentos de coleta dedados.  

A análise documental demonstrou que a participação dos membros que 

fazem parte dos diversos colegiados participam efetivamente das reuniões. Destaca-

se inicialmente para os membros dos Conselhos Curador e Fiscal, que neste 

processo de grandes mudanças, alterações estatutárias e decisões estratégicas 

para a Fundação, na maioria das reuniões realizadas houve a participação de 100% 

(cem por cento) dos membros. Da mesma forma no Conselho Universitário, a 

participação sempre atendeu ao estabelecido no Regimento da UnC. Os colegiados 

de curso (graduação e pós-graduação) também em sua grande maioria realização 

as reuniões de acordo com as previsões regimentais.  

Para identificar a percepção de alguns segmentos sobre a participação nos 

colégios, as tabelas abaixo apresentam os resultados obtidos.  

Nas tabelas a seguir estão descritos os resultados de questões direcionadas 

para gestores, alunos e professores no intuito de verificar como se dá a participação 

nos órgãos colegiados. 

 

Tabela 111 - Resultados da questão: “Você teve participação na implementação do PPI da UnC?” 
Opções / Segmento Respondente  Professores  

Sim 11,5% 

2,91 
Praticamente sim 21,9% 
Praticamente não 18,6% 
Não 42,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 5,8% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

A indicação caracteriza que em média a situação é colocada como 

insuficiente (abaixo de 3), todavia todo o desenvolvimento foi centrado nas 

representações docentes que dispunham de tempo para tal ou condições de 

participar a depender do local (unidade universitária mais próxima ao seu local de 



141 
 

 

residência ou trabalho). Além do que para a implementação das decisões, a 

divulgação e as ações junto aos cursos foram para todos. Observa-se que o grande 

número de horistas nos cursos dificulta este entendimento e a percepção de fazer 

parte do grupo que atua e que pode, e deve, fazer acontecer as mudanças 

qualificadas, onde todas as ações individuais são importantes. 

 

Tabela 112 - Resultados da questão: “Você participa na definição das metas ou planos de seu setor?” 
Opções Funcionários 
Sim 39,2% 

3,83 

Praticamente sim 28,3% 
Praticamente não 12,9% 
Não 16,2% 

Não estou apto a responder (desconheço) 2,8% 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 
 

Os funcionários acabam sendo repassadores e vivenciadores dos atos e fatos 

das mudanças nos cursos, atuando de forma a apoiar ou na produção de materiais, 

controles, etc., e com isto se envolvem e se sentem partícipes do processo. 

 

Tabela 113 - Resultados da questão: “Você já participou de discussões ou apresentações sobre os 
documentos institucionais (estatutos, normas, resoluções, etc.) UnC?” 

Opções  Funcionários  
Sim 26,3% 

3,18 
Praticamente sim 12,3% 
Praticamente não 19,9% 
Não 37% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,9% 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo (2012). 

 

O conjunto de tabelas demonstra a reduzida participação da comunidade 

acadêmica na definição dos rumos da UnC. A participação dos professores na 

implementação do PPI da UnC é de apenas 32,9%. Este percentual pode significar o 

alto grau centralização administrativa; a pouca atividade colegiada; ou a omissão 

docente. Esta realidade parece não estar tão presente entre os funcionários técnico-

administrativos os quais 67,5% afirmam ter participação na definição das metas ou 

planos do seu setor.  

Aqui vale ressaltar que o crescimento da IES e o processo de unificação, 

provocou grandes mudanças nos quadros de docentes e técnicos administrativos. O 

PIDI (junção do PDI e PPI) foi elaborado em 2004 e precisou de uma adequação 

emergencial em 2010 para a renovação do reconhecimento da UnC. Se 
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compararmos o quadro de docentes nestes períodos, ocorreram grandes mudanças. 

Os percentuais dos docentes e técnicos administrativos com contrato de trabalho 

com a instituição nestes períodos supera a 50% de alterações.  

De qualquer forma aqui fica identificada uma limitação típica do isolamento 

setorial e também da maneira da comunicação desses eventos. Indicam os dados 

acima a necessidade de divulgar todas as reuniões de colegiados para os 

professores (mesmo que os informados não façam parte dos colegiados), pois estas 

informações são, ainda, limitadas. 

Na tabela abaixo é apresentado resultados sobre o conhecimento da 

realização de reuniões de colegiado pelos acadêmicos 

 

Tabela 114 - Resultados da questão: “Você tem conhecimento da realização das reuniões do 
colegiado do seu curso?” 

Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,43 2,13 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Este resultado apresentado é preocupante, pois fica evidente o decréscimo 

entre as avaliações anteriores. Além disso, no cruzamento das análise recebe-se 

que as reuniões acontecem conforme as determinações regimentais. Portanto, 

ocorre um insuficiência de comunicação de coordenadores para com os acadêmicos. 

 

2.6.2.2 Regularidade do funcionamento dos órgãos colegiados 

 

Pela análise realizada nos editais e atas, constatou-se que o número de 

reuniões realizadas tem sido de acordo com o estabelecido nos ordenamentos 

jurídicos. Destaca-se, em especial, os colegiados de cursos que têm realizado 

reuniões com pautas mais extensas, nos períodos que antecedem o início e o 

término das atividades dos respectivos cursos a cada semestre. 

 

2.6.2.3 Divulgação da legislação/decisões colegiadas para a comunidade 

universitária 

 

A divulgação das decisões do colegiado de curso para a comunidade 

acadêmica se dá através dos coordenadores de curso por meio de reuniões com as 
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turmas bem como seus representantes. Pelo apresentado na tabela 2.6.9, percebe-

se que as informações não chegam a comunidade acadêmica conforme decorrem 

nas outras instâncias.  

Quanto às decisões que são aprovadas pelo CONSUN, estas são publicadas 

no site das instituição, bem como divulgadas em meio impresso por meio dos 

Ordenamentos Jurídicos da UnC.  

 

2.6.3 Gestão Estratégica 

 

O indicador a seguir busca avaliar a coerência da gestão da universidade com 

os objetivos institucionais. A avaliação deste indicador se deu através de análise 

documental, bem como das respostas dos questionários.  

 

2.6.3.1 Coerência e pró-atividade da gestão estratégica com as finalidades e 

objetivos institucionais 

 

A UnC estabeleceu um Quadro de Ações Estratégicas, que reafirma o 

comprometimento social e responsabilidade participativa de todos os segmentos da 

comunidade universitária para o desenvolvimento institucional e integrado da 

Universidade do Contestado. Entretanto, a IES passou por uma grande 

reestruturação em 2010, que exigiu mudanças significas no seu quadro de ações 

estratégicas. Neste sentido, em 2010, a instituições reconstituiu o PIDI em dois 

documentos integrados denominados: Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), com os ajustes necessários em 

função do processo de unificação das fundações. Assim sendo, os quadros a seguir 

apresentam a projeção de ações a partir de 2010, com a análise dos resultados 

obtidos. O plano de ações estratégicas foi elaborado por dimensão e por isso, a 

análise será da mesma forma.  

Desde a Dimensão 1, que promove a avaliação da Missão e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, já na apresentação está descrito o que foi projetado 

e, em seguida, a análise do que se obteve de resultados. Assim, e na sequência, 

para cada tabela é apresentada a análise dos resultados obtidos:  
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Quadro 37 - Política: Difusão das Políticas Institucionais 
Objetivos  Metas Cronograma  

1 - Revisar o Planejamento 
Estratégico 

Revisão do planejamento estratégico 2011/2011 

2 - Fortalecer as Políticas 
Institucionais 

Socialização permanente das políticas 
institucionais 

2011/2015 
Articulação permanente entre ensino pesquisa 
e extensão. 
Priorização de recursos financeiros para 
efetivar das políticas institucionais através de 
política orçamentária anual. 

Fonte: PDI (2010) 
 

A reformulação do PDI (planejamento estratégico ocorreu em 2011. 

Entretanto, em função das dificuldades financeiras identificadas em 2010, algumas 

ações não foram implementadas. Como exemplo, a dificuldade da implementação do 

aumento de docentes com tempo integral em função do déficit orçamentário no 

período. Com isso, o fortalecimento das políticas institucionais ficou prejudicado e 

requer revisão a cada período.  

 
Quadro 38 - Política: 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 (2010) 
Deste conjunto de ações, destacam-se: 

O objetivo 1 - teve evolução no período compreendido 2010 e 2012, isto é 

demonstrado pela reformulação de Projetos Pedagógicos de Alguns Cursos e pela 

participação da UnC em chamadas públicas.  
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Objetivo 2 - ocorreram avanços no Programa de Desenvolvimento Regional, 

que gerou eventos para discutir o papel da UnC no seu contexto regional, bem como 

a organização dos grupos de pesquisa.  

Objetivo 3 - a formação continuada na UnC é um processo constante, que 

considera como estratégico os períodos de planejamento acadêmico para realização 

de eventos que promovam a reflexão sobre o atuação do corpo docente nos 

diversos cursos.  

Objetivo 4 - a UnC no ano de 2010, implantou efetivamente a educação a 

distância. O fato determinante foi a aprovação da proposta apresenta ao MEC 

(chamada pública....) para assumir parceria com polos de apoio presencial que 

atuavam para a UNITINS, que sofreu o descredenciamento pelo MEC. Neste sentido 

a UnC evoluiu muito, porém ainda há demandas para serem superadas.  

Objetivo 5 - buscando informações junto aos gestores superiores sobre este 

objetivo, percebeu-se que a não evolução em programas stricto sensu, também 

decorreu das dificuldades financeiras.  

 

Quadro 39 - Difusão de Política de Responsabilidade Social, Inclusão, Desenvolvimento Econômico e 
Social, Defesa do Meio Ambiente, Memória Cultural, Produção Artística e do Patrimônio Cultural 
Objetivo Metas Cronograma 

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 (2010) 
 

Considerando o período estabelecido para esta dimensão (2011 a 2015) a 

análise documental mostra que estão sendo elaborados os projetos de acordo com o 

objetivo estabelecido. Destaca-se a grande ação da UnC com relação ao centenário 

da Guerra do Contestado. A UnC está desenvolvendo nesta direção um projeto 

interinstitucional com captação de recursos externos. Além disso, diversos eventos 

foram realizados no âmbito de abrangência da UnC.  
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Quadro 40 – 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 (2010) 
 

Com relação ao objetivo 1 as ações estão em andamento. Com relação ao 

objetivo 2 ainda não foi criado o fluxograma da comunicação e nem os instrumentos 

e a metodologia de controle.  

 

Quadro 41 - 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 
técnicos 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 (2010) 
 

Além do que foi apresentado na dimensão 5, percebe-se pelo quadro de 

objetivos, ações e metas, parte delas elas devem ser concretizadas em 2015. Neste 

período de 2010 a 2012, várias ações foram implementadas. Vale destacar duas 

extremamente importantes: 

1. Exigência do Ministério Público do Trabalho para que a FUnC regularizasse 

a contratação de seus empregados até 2010. A exigência consistia na 

demissão de todos para abertura de um processo seletivo externo para 

novas contratações. Isto foi resolvido por um pedido de reconsideração 

junto ao MPT, fundamentado no processo de distribuição de disciplinas; 
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2. Formalização do processo de contratação de empregados pela resolução 

005/2010 – FUnC.  

 

Quadro 42 - 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 (2010) 
 

Com relação ao objetivo 1 em 2011 ocorreu a implantação da estrutura 

administrativa, através da implementação das Centrais de Serviços. A reformulação 

estatutária ocorreu de forma parcial, uma vez que ainda no estatuto a participação 

da Fundação de Caçador.  

Conforme apresentado em dimensões anteriores o funcionamento de 

colegiados atendeu ao estabelecido nos ordenamentos jurídicos da instituições. 

Destaca-se que ocorreram reuniões conjuntas do Conselho Curador e Conselho 

Universitário para questões de ordem financeira em momentos de crise da IES.  

 

Quadro 43 - Consolidação de Gestão Integrada 
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 (2010) 
 

As ações estão em fase de início da elaboração dos projetos e planos de 

ação. Como o cronograma estabelece para que as metas sejam atingidas até 2015, 
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vale ressaltar que sejam priorizadas as ações que promovem a melhoria contínua 

das atividades da UnC. 

 
Quadro 44 - Utilização dos Resultados da Avaliação Institucional como Referência para o Processo 
de Gestão Institucional 

Objetivos Metas Cronograma 

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 (2010) 
 
O processo de avaliação tem sido uma constante na UnC. Além da 

continuidade da avaliação institucional conforme o ciclo trienal determinado pelo 

SINAES, a avaliação do desempenho docente é realizada semestralmente e, 

também, são realizadas avaliações nos cursos de graduação, como um processo de 

antecipar a avaliação das comissões externas.  

 
Quadro 45 - Viabilização do Acesso e Permanência dos Alunos e Relação com os Egressos 

Objetivos  Metas Cronogram a 

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 (2010) 
 
Estas metas estão em implantação e os resultados da dimensão 9 mostra o 

estágio que se encontra a efetiva implementação.  

 
Quadro 46 - 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 sistemática para 
análise e gestão dos relatórios  
contábeis/financeiros. 

Utilização de indicadores para gestão  A partir de 2011 

3 – Atualizar o Planejamento 
Estratégico da UnC 

Atualização permanente do Planejamento 
Estratégico. 

A partir de 2011 

Fonte: PDI (2010) 
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Com relação a estas metas, os demonstrativos contábeis mostram que a 

otimização de custos ocorreu conforme os indicadores estabelecidos. Houve avanço 

na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos e também pela 

prestação de serviços. O indicadores de gestão são organizados mensalmente 

através de balancetes, fluxo de caixa e relatórios. Com relação ao planejamento 

estratégico ocorreu a revisão do PDI em 2010.  

 

Quadro 47 - Síntese da avaliação da dimensão 6 

Grupo de indicadores 
Escala  

5 4 3 2 1 NA 
2.6.1.1Coerência entre o planejado e o executado de acordo com o 
PIDI e PPI.  X     
2.6.1.2 Adequação da estrutura organizacional aos planos, objetivos e 
metas da UnC.    X   
2.6.1.3 Adequação dos sistemas de comunicação, registros e arquivos 
às necessidades do planejamento da UnC.   X    
2.6.1.4 Acesso da comunidade universitária à legislação institucional. 

  X    
2.6.1.5 Fluxo adequado de comunicação entre os níveis da estrutura 
organizacional.    X   
2.6.1.7 As decisões de gestão da UnC são as necessárias e coerentes 
para atender as demandas na sua região de abrangência.   X    
2.6.2.1 Participação dos diversos segmentos nos órgãos colegiados. 

  X    
2.6.2.2 Regularidade do funcionamento dos órgãos colegiados. 

  X    
2.6.2.3 Divulgação da legislação/decisões colegiadas para a 
comunidade universitária.    X   
6.2.4 Divulgação da legislação/decisões colegiadas para a 
comunidade universitária. (As representações estudantis repassam aos 
acadêmicos as discussões referentes a instituição/curso(s)?) (Quanto a 
conhecer as reuniões e decisões definidas no/do colegiado do curso?)  (O 
coordenador informa sobre o que acontece no seu curso e na UnC?). 

  X    

6.3.1 Coerência e pró-atividade da gestão estratégica com as 
finalidades e objetivos institucionais.   X    
6.3.2 Sistemática de Planejamento Estratégico da UnC. 

  X    
Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 48 - Pontos positivos destacados na dimensão 6 
 

− as decisões são tomadas em colegiados; 
− há divulgação da legislação institucional com facilidade de acesso à comunidade universitária e 

externa. 
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Quadro 49 - Pontos frágeis  que requerem melhoria na dimensão 6 
− Não atendimento ao estabelecido em lei no que se refere à mantenedora da UnC; 
− participação de gestores (baixa frequência) nos órgãos colegiados; 
− Ausência de sistemática atualização do planejamento estratégico da UnC. 

 

Quadro 50 - Recomendações da CPA para a dimensão 6 
− implantar a nova estrutura jurídico-organizacional e seus reflexos em todos os campus; 
− implantar o novo regimento geral da UnC; 
− (re)estruturar o planejamento estratégico da UnC. 
− implantar o estatuto reformado da mantenedora; 
− Adequar a estrutura organizacional aos planos, objetivos e metas da UnC. 
− Implantar uma base de dados centralizada, acadêmica e administrativa, com controles avaliativos e 

sistematização dos relatórios setoriais e de cursos.  
− Melhorar o fluxo de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional. 

 

2.7 DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A FUnC conta uma estrutura física, laboratórios, equipamentos, ambientes 

específicos para atender as necessidades de cada curso, programas e projetos nas 

diversas áreas e para as atividades de gestão.  

 

2.7.1 Apresentação Simplifica da Estrutura Física da UnC 

 

Os quadros demonstrativos constantes dos Anexos apresentam os 

quantitativos descritivos de salas, laboratórios e ambientes para o desenvolvimento 

das atividades em todas as unidades da UnC, curso a curso e demais áreas e 

setores. Para facilitar a visão do conjunto quantitativo, segue neste item apenas o 

Quadro 54. 

 

Quadro 51 - Quantidade de ambientes por campus 
QTDE CCO CNI/PU CBS MFA/RNO TOTAL 

Salas de aulas 91 77 30 70 268 
Sala Professores 1 5 1 3 10 
Sala Coordenações 32 23 4 17 76 
BWC 38 115 22 42 217 
Cantina 2 3 1 2 8 
Laboratórios de Informática 5 10 4 10 29 
Núcleos 2 3 - 7 12 
Clínica 2 2 - 2 6 
Hospital - 1 - - 1 
Laboratórios em Geral 25 37 13 13 88 
Pratica de Esportes e atividades 
Físicas 

- 3 2 4 9 

Biblioteca 1 3 1 2 7 

Depósito - 3 - 5 8 
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QTDE CCO CNI/PU CBS MFA/RNO TOTAL 
DCE 1 2 1 1 5 

SAE 1 4 1 1 7 

Almoxarifado 1 2 1 1 5 

Multi-meios - 2 1 1 4 

Cozinha 1 2 1 2 6 

EAD 1 2 1 2 6 

Auditório 2 3 1 2 8 

Brinquedoteca - 1 - 2 3 

Pró-Reitoria Campus 1 - - -  

Fonte: Setor Patrimônio - UnC(2012) 
 

A estrutura descrita nos quadros contempla as necessidades básicas para o 

desenvolvimento das atividades nos diversos campi. Buscando dados nas 

avaliações de cursos, percebe-se a necessidade de aumento de salsa em alguns 

locais, novos laboratórios, salas para setores administrativos e coordenações.  

 

2.7.2 Políticas de Ampliação, Manutenção e Segurança do Espaço Físico 

 

A política de expansão prioriza o atendimento das necessidades mais 

emergentes para atender todos os cursos e programas. Os recursos para isto estão 

previstos no orçamento anual sem comprometer a viabilidade financeira da UnC.  

 

2.7.2.1 Adequação do espaço físico e suporte às atividades de ensino 

 

Para observar a satisfação e o conhecimento da estrutura física pela 

comunidade, alunos, egressos e funcionários, foram aplicados questionários que 

para mensurar o grau de conhecimento da estrutura física, cujos dados são 

apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 115 - Resultados da questão: “Você conhece a estrutura física da UnC para o ensino, 
pesquisa e extensão?” 

Segmento/Ano 2010 2012 

Comunidade 4,14 4,12 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo(2012). 
 

Um indicador positivo, pois além de ótimo é apresentado pela comunidade 

externa. 
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Tabela 116 - Resultados da questão: “Você considera a estrutura física da UnC adequada para o 
ensino, pesquisa e extensão?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Comunidade - 3,86 

Funcionários - 2,52 

egressos 3,95 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Os funcionários demonstram um indicativo abaixo da expectativa. Como 

anterior foi colocado a falta de espaços, isto vem ao encontro de uma necessidade 

urgente da UnC.  

 

Tabela 117 - Resultados da questão: “A estrutura física de seu ambiente de trabalho atende às 
necessidades para desempenho de suas funções?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 4,10 3,36 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Observa-se que os funcionários não estão tão satisfeitos com o seu ambiente 

de trabalho como já estiveram, até porque vários mudaram ou estão mudando com 

mais frequência em face a novos arranjos para salas de aulas e ambientes de 

atividades essenciais aos cursos novos e ampliações do número de turmas. Os 

constantes movimentos nesta direção acabaram interferindo em investimentos mais 

expressivos no ajuste da climatização para os momentos de pico para frio ou calor 

(que vem se intensificando) ou em alguns casos até ergometria (suficiência de 

espaço, adequação de mobiliário, controle de iluminação, ventilação e ruído, por 

exemplo).Isto interfere na qualidade do serviço devido a indisposições e perdas no 

ritmo de execução, levando a situações de insatisfação. 

 

2.7.2.2 Adequação do espaço físico às atividades de extensão 

 

Para as atividades de extensão, desenvolvidas nos campi da UnC, são 

disponibilizadas salas de aula, salas de apoio, ginásios de esportes, laboratórios e 

bibliotecas. A estrutura física da UnC está sendo atualizada, inclusive no que condiz 

com as necessidades previstas para a realização destas atividades. Algumas são 

ocasionalmente realizadas em locais públicos ou ainda, em outros espaços 
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disponibilizados, isso ocorrendo sempre de forma programada e atendendo 

planificações anuais ou ocasionais, favorecendo as divulgações necessárias ao 

atingimento de suas finalidades. 

 

2.7.2.3 Adequação do espaço físico às atividades de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento das atividades de pesquisa a UnC dispõe de núcleos 

e laboratórios em seus campi. 

Constatou-se que a UnC conta com adequada estrutura de laboratórios que 

auxiliam no desenvolvimento de pesquisas, conforme demonstrado nas tabelas. 

Porém a necessidade de ampliação pois novas demandas são apresentadas.  

 

2.7.2.4 Manutenção e conservação adequadas dos espaços físicos 

 

Nos campi é mantido um setor de patrimônio, responsável pelo controle dos 

bens físicos da instituição e um setor responsável pela limpeza e conservação dos 

ambientes. Através da análise in loco pode-se afirmar que a manutenção e 

conservação dos espaços físicos é adequada. 

 

2.7.2.5 Existência e adequação do espaço de convívio acadêmico 

 

Existe em todos os campi espaço para convívio acadêmico. Destaca-se a não 

existência no Núcleo de Rio Negrinho.  

 

2.7.2.6 Satisfação da comunidade acadêmica quanto à infraestrutura 

 

Para avaliar a satisfação da comunidade acadêmica quanto à infraestrutura, 

foram aplicadas questões referentes às instalações de cantinas, banheiros e salas 

de aula. Os resultados da pesquisa são apresentados as tabelas abaixo. 

 

Tabela 118 - Resultados da questão: “Você percebeu melhorias nas placas de sinalização internas 
colocadas na UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos - 3,14 

Pós-Graduação - 3,97 
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Egressos - 3,80 

Acadêmicos EaD - 3,58 

Funcionários 4,35 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Tabela 119 - Resultados da questão: “A(s) cantina(s) atende(m) à(s) necessidade(s) da comunidade 
acadêmica?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Egressos - 3,08 

Pós-Graduação - 3,22 

Acadêmicos 3,84 3,04 

Professores 3,97 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Tabela 120 - Resultados da questão: “O sanitário do seu campus estão em condições adequadas de 
conservação e uso?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Egressos - 4,16 

Pós-Graduação 4,40 3,93 

Acadêmicos 4,21 3,56 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Tabela 121 - Resultados da questão: “As salas de aula atendem às necessidades das disciplinas do 
curso?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Acadêmicos 3,03 2,95 

Acadêmicos EaD - 3,84 

Pós-graduação 3,11 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Nos resultados apresentados nas tabelas é possível evidenciar que as placas 

de sinalização colocadas no interior dos campi estão relativamente adequadas às 

necessidades. Há setores responsáveis em cada campus que orientam a colocação 

dos sinalizadores, merecendo ainda alguma atenção nas mudanças de atividades. 

O índice de insatisfação ao atendimento as cantinas continua elevado quando 

comparado com as respostas do ano de 2010. Apesar das discussões para 

adequação, pouco foi feito conseguiu-se na melhoria do atendimento das cantinas, 

visto que tal seguimento de negócio é administrado por empresas terceirizadas. 

A conservação dos sanitários dos campi está adequada. Nos últimos dois 

anos, vários campus realizaram melhorias como reformas ou construções de 

sanitários e adaptações. 
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As salas de aula atendem a necessidade das disciplinas do curso. Quando 

comparado com 2010, a satisfação aumentou nos três segmentos. Isso é 

consequência do planejamento e dos esforços dos campi em disponibilizar uma 

estrutura adequada para o ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.7.3 Políticas de Aquisição, Manutenção, Atualização e Segurança de 

Equipamentos 

 

Os indicadores desta categoria tem por objetivo avaliar a adequação dos 

equipamentos às atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como da 

manutenção e acesso a estes, pela comunidade acadêmica. Os posicionamentos 

são pela contínua atualização, mormente os de informática. 

 

2.7.3.1 Adequação, manutenção e conservação dos equipamentos às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão 

 
A manutenção dos equipamentos é realizada em setores da própria 

universidade através do trabalho conjunto de funcionários e estagiários. Também 

são contratados serviços terceirizados para garantir o bom funcionamento dos 

equipamentos. 

 
Tabela 122 – Resultados da questão: “Os equipamentos utilizados em seu setor recebem 
manutenção adequada?” 

Segmento/Ano  2012 
Acadêmicos 3,00 
Coord. Cursos 3,14 
Pós-graduação 3,67 
Professores e tutores 3,14 
Funcionários - 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 

 

A tabela mostra que os serviços e o suporte técnico é melhor visto pelos 

alunos da pós-graduação, onde estão incluídos os alunos do mestrado. Já para a 

graduação os números revelam certa insatisfação, ficando o indicador em nível 

apenas razoável de qualidade (média cai para apenas 3,09). Lembrando que este 

indicador está diretamente ligado à conservação e manutenção de instalações e  

equipamentos. 
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2.7.3.2 Coerência da ampliação e atualização dos equipamentos com as metas do 

PDI 

 

Analisando o PDI e relatórios sobre a ampliação e utilização de equipamentos 

percebe-se que as metas estão sendo atendidas.  

 

2.7.3.3 Acesso pelos professores aos equipamentos/recursos de informática 

 

A UnC disponibiliza aos seus docentes equipamentos e recursos de 

informática para auxiliar no processo de aprendizagem. Ademais, laboratórios de 

informática também são disponibilizados. Cada campus informa fornece orientações 

aos docentes, como uso, reserva e empréstimo. 

 

2.7.3.4 Acesso pelos acadêmicos aos equipamentos/recursos de informática 

 

Para identificar o grau de satisfação dos diversos segmentos sobre os 

equipamentos de informática foi aplicada uma pergunta, cujo resultado é 

apresentado abaixo.  

 

Tabela 123 - Resultados da questão: “Os equipamentos de informática disponíveis atendem as 
necessidades de seu curso?” 

Segmento/Ano 2010 2012 
Gestores - 3,14 
Profº e Tutores - 3,14 
Pós-Graduação 3,74 3,31 
Acadêmicos 3,30 2,77 
Comunidade - 2,93 
Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 

 

Percebe-se que mesmo com os investimentos o sistema de laboratórios de 

informática continua apresentando deficiências quanto ao atendimento das 

necessidades dos acadêmicos. Isso devido a baixa oferta de laboratórios de 

informática em horários alternativos, destinados a suprir as necessidades próprias e 

individuais dos acadêmicos, estando estes laboratórios destinados a algumas 

disciplinas que fazem uso durante todo o semestre letivo. Isto tem levado a busca de 

oferta de espaços alternativos em bibliotecas e núcleos de práticas. 
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2.7.3.5 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em qualidade 

(funcionalidade/atualização) 

 

Na preocupação de disponibilizar equipamentos atualizados e em constante 

funcionamento, a UnC tem investido na aquisição de novos computadores e outros 

equipamentos periodicamente. 

 

2.7.3.6 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em quantidade 

 

A UnC tem se esforçado na adequação dos equipamentos e recursos 

destinados aos laboratórios, voltados aos alunos para atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Comparando as necessidades apresentadas nas diversas 

dimensões, destaca-se que o orçamento da UnC não dispõe de recursos suficientes 

para o atendimento de todas as necessidades.  

 

2.7.4 Política de Aquisição de Acervo e de Acesso à Biblioteca 

 

Tendo em vista a importância da Biblioteca, suporte fundamental para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, as Bibliotecas da 

UnC estão instaladas em amplas áreas, distribuídas em: área de acervo com 

terminais para consulta ao catálogo informatizado, áreas de leitura e salas para 

estudos em grupo e individual, computadores para acesso a Internet, área 

administrativa e processos técnicos, e no Campus Universitário de Mafra existe 

ainda, o setor de manutenção e restauração de livros.  

 

2.7.4.1Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço físico para 

estudo e pesquisa 

 

As bibliotecas são abertas a toda a comunidade acadêmica, além da 

comunidade do município e da região, sobretudo aos alunos e professores de 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. O setor de referência e empréstimo visa 

dar assistência ao usuário, de modo a facilitar o seu estudo, além de efetuar 

pesquisas bibliográficas para alunos, professores e visitantes, oportunizando a 
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consulta a livros, periódicos, vídeos, CD-Roms, buscas na Internet, levantamento 

bibliográfico e treinamento de usuários. 

 

2.7.4.2 Sistema informatizado para pesquisa (acervo, bases de dados, bibliotecas 

virtuais, etc.) 

 

O sistema utilizado atualmente, proporciona catálogo informatizado e controle 

de circulação de materiais (empréstimo renovação, devolução e reservas). Também 

possui o módulo de internet para consulta ao catálogo e renovação de empréstimos. 

No entanto, todos os campi afirmam que o sistema de informação atual não 

atende às necessidades da UnC, pois encontram problemas de operacionalização, 

falta de relatórios, suporte técnico, o sistema não é integrado com outros campi, falta 

de confiabilidade nos dados e no uso e falta de módulos específicos para periódicos. 

Todos os campi solicitam a substituição do sistema atual pelo Sistema PERGAMUM. 

Atualmente, os acervos bibliográficos podem ser pesquisados da seguinte 

maneira: 

− livre acesso ao acervo; 

− consulta local através dos terminais; 

− consulta on-line via web; 

− renovação on-line; 

− reservas on-line. 

−  

2.7.4.3 Adequação do espaço e o mobiliário para os estudos individuais e em grupo 

 

As bibliotecas da UnC contam com um número suficiente de cadeiras e 

mesas para atender seus usuários. Entretanto, ainda é necessário investir na 

aquisição de novas mobílias, como cabines para o estudo individual e em grupos. 

 

2.7.4.4 Segurança do ambiente interno (iluminação, ventilação, climatização, etc.) 

 

As bibliotecas da UnC têm, periodicamente, verificações nas suas 

dependências. Nas verificações são analisadas as suas condições de segurança e 
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de funcionamento dos equipamentos. As bibliotecas atualmente estão bem 

iluminadas e possuem boa ventilação, mesmo não sendo climatizadas. 

 

2.7.4.5 Adequação dos critérios de aquisição de livros, periódicos e multi-meios às 

necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos 

 

Devido às restrições orçamentárias e à grande quantidade de documentos 

produzidos nas diversas áreas do conhecimento, tornar-se impossível para qualquer 

biblioteca universitária adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado 

editorial. Sendo assim, a Rede de Bibliotecas estabeleceu as seguintes prioridades 

para aquisição de material bibliográfico: 

a. Bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência para os 

cursos de graduação e pós-graduação em fase de reconhecimento, 

implantação, credenciamento ou recredenciamento; 

b. Periódicos de referência (Base de Dados, Bibliografias, etc.); 

c. Assinaturas de periódicos, cujos títulos já fazem parte da lista básica, 

conforme indicação dos docentes;  

d. Documentos para desenvolvimento de pesquisa desde que vinculada a 

UnC. 

 

Frequentemente é revisado os projetos de cursos e adquirido os exemplares 

que compõem as ementas das disciplinas. 

A UnC segue as recomendações do MEC, de modo a suprir às necessidades 

exigidas. 

A Rede de Bibliotecas, de acordo com seus recursos orçamentários, deverá 

adquirir diferentes tipos de materiais, tais como: Livros, Obras de Referência, 

Periódicos, Mapas e Multi-meios. Estes materiais devem atender as seguintes 

finalidades: 

− Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação 

da UnC; 

− Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da Universidade;  

− Atender o pessoal dos serviços administrativos no exercício de suas 

atividades;  
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− Fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não cobertas pelos 

programas de instrução, de pesquisa e de extensão; 

− Coletar e recuperar materiais importantes que relatem a história e o 

desenvolvimento da Universidade, incluindo publicações da própria 

Instituição, bem como materiais sobre a mesma, publicados fora da 

Universidade.  

 

2.7.4.5.1 Critérios para seleção 

 

Quando da formação do acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve 

ser rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios:  

- Adequação do material aos objetivos e nível educacional da Instituição;  

- Autoridade do autor e/ou editor;  

- Atualidade;  

- Qualidade técnica;  

- Escassez de material sobre o assunto na coleção da Rede de Bibliotecas;  

- Aparecimento do título em bibliografias e índices;  

- Preço acessível;  

- Língua acessível;  

- Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;  

- Reputação do publicador ou produtor;  

- Condições físicas do material. 

 

2.7.4.5.2 Fontes para seleção 

 

A função do serviço de aquisição das Bibliotecas da Rede é divulgar entre os 

docentes as novidades editoriais. Serão utilizadas diversas fontes de informação, 

dentre as quais: 

- Bibliografias gerais e especializadas;  

- Catálogos, listas e propagandas diversas de editores e livreiros;  

- Guias de literatura gerais e especializadas; 

- Listas de novas aquisições e boletins bibliográficos; 

- Opinião dos clientes. 
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2.7.4.5.3 Responsabilidade pela seleção 

 

A. Seleção Qualitativa 

A seleção do material adquirido fica a cargo do corpo docente, havendo 

também a participação da comunidade universitária e dos bibliotecários, 

representados pela Comissão de Biblioteca. 

O corpo docente deve contribuir decisivamente para a formação de coleção 

de boa qualidade, visto que estes são conhecedores da literatura nas suas 

respectivas áreas e podem, assim, selecionar criteriosamente o material a ser 

adquirido. 

 

B. Seleção Quantitativa 

A Rede de Bibliotecas executa a seleção quantitativa baseada nos critérios 

abaixo, estabelecidos: 

- Critérios para Seleção Quantitativa; 

- Livro Texto Nacional. 

 

São adquiridos preferencialmente 03 (seis) títulos da bibliografia básica para 

cada disciplina, sendo que o número de exemplares é calculado como 01 (um) 

exemplar para cada 10 (dez) alunos. O número de alunos deve ser discriminado no 

formulário para aquisição de documentos da Rede de Bibliotecas UnC, pelo 

somatório de usuários da mesma bibliografia básica. 

 

2.7.4.5.4 Livro texto importado 

 

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada 

tradução em português ou espanhol. Nesse caso o livro-texto em outras línguas será 

adquirido em menor quantidade do que o livro-texto nacional.  

Os casos especiais (livro texto nacional ou importado) são estudados pela 

Comissão de Biblioteca.  

 

 

 



162 
 

 

2.7.4.5.5 Livros de leitura complementar e/ou atualização 

 

Livros nacionais ou importados necessários à complementação e atualização 

para pesquisa e/ou conteúdo programático das disciplinas nas diversas áreas do 

conhecimento humano, bem como para o desenvolvimento de atividades 

administrativas.  

Serão adquiridos somente 03 (três) exemplares, exceto nos casos em que 

haja demanda, ou por necessidade justificada pelos solicitantes. A duplicação de 

exemplares de documentos internacionais será definida pela Comissão de 

Biblioteca, em função do alto custo dos mesmos. 

 

2.7.4.5.6 Coleção de referência 

 

Será dada atenção especial à aquisição de material de referência e 

instrumentos de acesso à informação, bem como aquisição de repertórios 

bibliográficos (bases de dados bibliográficas) que possibilitem o acesso à informação 

existente no campo do conhecimento técnico-científico. Será de competência da 

Comissão de Biblioteca a seleção desses documentos.  

 

2.7.4.5.7 Periódicos correntes impressos e eletrônicos 

 

A cada ano, as Unidades de Informação realizarão uma avaliação nas 

estatísticas de utilização de periódicos correntes, com o objetivo de colher subsídios 

para tomada de decisões para a renovação dos mesmos. A listagem dos títulos com 

seu respectivo uso será analisada pela Comissão de Biblioteca, com o intuito de 

realizar: 

− Cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades;  

− A inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo 

programático e/ou atualização;  

− Manutenção dos títulos já adquiridos. 
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2.7.4.5.8 Multi-meios 

 

São adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: 

− quando os equipamentos necessários para sua utilização existirem na Rede 

de Bibliotecas ou estiverem em vias de serem adquiridos;  

− adequação do formato físico ao conteúdo do material.  

 

2.7.4.5.9 Periódicos de caráter informativo 

 

A Rede de Bibliotecas adquirirá periódicos de informações gerais (locais, 

estaduais e nacionais), e revistas de caráter informativo de âmbito nacional (Veja, 

Isto É, etc.). As revistas de lazer ficarão restritas a 1 (um) título por Unidade de 

Informação. 

 

2.7.4.6 Programas de apoio aos alunos quanto à normalização dos trabalhos 

monográficos 

 

Nas bibliotecas dos campi da UnC há funcionários que auxiliam na orientação 

e uso das normas adequadas para produção de trabalhos científicos. Cada campus 

da UnC possui um bibliotecário e vários auxiliares de biblioteca. Estes profissionais 

prestam auxílio aos alunos, sempre que solicitados, de modo a conduzir o trabalho, 

com o intuito de cumprir com os padrões pré-estabelecidos para normalização de 

trabalhos.  

 

2.7.5 Infraestrutura Adequada aos Laboratórios e às Necessidades de Ensino 

 

Nesta categoria de análise, é apresentada a coerência entre o número de 

alunos e a capacidade de laboratórios e os critérios para compra e manutenção dos 

equipamentos de laboratórios. 
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2.7.5.1 Coerência entre o número de alunos e a capacidade de laboratórios 

existentes 

 

Os laboratórios da UnC foram projetados para atender às atividades de 

ensino dos cursos específicos. 

Conforme resultados obtidos e apresentados os laboratórios existentes vêm 

atendendo o número de alunos matriculados. A UnC vem investindo em estrutura 

física nos seus campi, de forma a atender, de maneira adequada seus alunos. 

 

2.7.5.2 Adequação dos critérios para compra e manutenção de equipamentos dos 

laboratórios às necessidades dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 

 

Os campi possuem normas para a aquisição e manutenção de equipamentos 

dos laboratórios. Normalmente, nos processos de compras pelos campi, propõem-se 

que todos tenham conhecimento das normas que são pré-estabelecidas, servindo de 

orientação para todos os funcionários. O objetivo é de que todos os gastos, 

desembolsos ou investimentos sejam somente efetivados, se estiverem no 

Orçamento Anual de cada Campi. 

 

2.7.6 Instalações Sanitárias Adequadas ao Número de Alunos 

 

Nesta categoria de análise, os indicadores apresentados descrevem a 

adequação e a funcionalidade das instalações sanitárias. 

 

2.7.6.1 Adequação da localização e funcionalidade das instalações sanitárias 

 

Após análise in loco pelos campi, constatou-se que nas edificações mais 

antigas, as instalações foram recentemente reformadas e readequadas. Nas 

edificações recentes, as instalações sanitárias tiveram sua quantidade, localização e 

funcionalidade corretamente determinadas e dimensionadas. As edificações novas e 

readequadas possuem sanitários preparados para uso de pessoas com 

necessidades especiais. 
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2.7.6.2 Conservação e manutenção das instalações sanitárias e adequação dos 

materiais de higiene pessoal 

 

Após verificação in loco dos campi, levantou-se que, tanto a conservação, 

como a manutenção, estão adequadas. A UnC dispõe de equipe própria para 

conservação, manutenção e pequenos reparos. Para reformas e adequações são 

contratados serviços especializados.  

A manutenção dos materiais de higiene pessoal é realizada pelos funcionários 

do setor de limpeza, sendo que estes materiais são substituídos (repostos) 

permanentemente, conforme necessidade.  

 

2.7.7 Adaptação da Estrutura Física aos Portadores de Necessidades Especiais – 

PNE 

 

Nesta categoria de análise, são apresentados os indicadores que descrevem 

a adequação dos espaços físicos, equipamentos e mobiliários aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

2.7.7.1 Adequação dos espaços físicos aos portadores de necessidades especiais 

(rampas, elevadores, banheiros, estacionamento, etc.) 

 

A UnC, sabendo da importância da inclusão dos portadores de necessidades 

especiais, tem em seus campi rampas de acesso, porém sem elevadores, vagas 

especÍficas de estacionamento e banheiros adaptados. As edificações mais antigas 

na UnC estão sendo adaptadas para atender aos portadores de necessidades 

especiais, e as novas construções estão adaptadas. 

 

2.7.7.2 Adequação dos equipamentos e mobiliários aos portadores de necessidades 

especiais 

 

Quando há alunos portadores de necessidades especiais matriculados nos 

cursos, a UnC adapta ou adquire seus mobiliários para melhor atendê-los. Visto que 

são diversos os tipos de necessidades especiais, o mobiliário fica melhor adaptado 
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quando construído especialmente para o aluno, obedecendo às medidas 

ergométricas adequadas. 

 
Quadro 52 - Síntese avaliativa da dimensão 7 

Grupo de Indicadores Escala 
5 4 3 2 1 NA 

2.7.1.1 Adequação do espaço físico às atividades de ensino   X    
2.7.1.2 Adequação do espaço físico às atividades de extensão   X    
2.7.1.3 Adequação do espaço físico às atividades de pesquisa   X    
2.7.1.4 Manutenção e conservação adequadas dos espaços físicos    X   
2.7.1.5 Existência e Adequação do Espaço de Convívio Acadêmico   X    
2.7.1.6 Satisfação da comunidade acadêmica quanto à infraestrutura   X    
2.7.1.7 Satisfação da comunidade acadêmica e externa quanto à 
infraestrutura e sistemas; (A estrutura física do seu setor atende as 
demandas previstas (ensino, pesquisa e extensão), e o atendimento das 
necessidades da comunidade interna e externa?) (O sistema informatizado da 
UnC (Acadêmico e Financeiro) atende às necessidades do seu setor? ) 

  X    

2.7.1.8 Adequação do espaço e meios destinados às atividades de 
coordenação. 

  X    

2.7.1.9 Adequação dos espaços destinados a professores   X    
2.7.1.10 Conhecimento da estrutura para ensino, pesquisa e extensão       
2.7.1.11 Adequação dos espaços e meios destinados a docentes em 
tempo integral 

   X   

2.7.2.1 Adequação, Manutenção e Conservação dos Equipamentos às 
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

  X    

2.7.2.2 Coerência da Ampliação e Atualização dos Equipamentos com 
as Metas do PIDI 

  X    

2.7.2.3 Acesso Pelos Professores aos Equipamentos/recursos de 
Informática 

  X    

2.7.2.4 Acesso pelos acadêmicos aos equipamentos/recursos de 
informática 

  X    

2.7.2.5 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em 
qualidade (funcionalidade/atualização)  

  X    

2.7.2.6 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em 
quantidade 

  X    

2.7.2.7 Quantificação sumária do espaço destinado às atividades-fim: 
salas de aula, laboratórios, salas ambientes, auditórios, equipamentos 
e outros espaços 

  X    

2.7.2.8 Quantificação sumária do espaço destinado às atividades-
meio: gabinetes, secretarias e outros espaços de apoio 

  X    

2.7.2.9 Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para 
pessoas com necessidades especiais  

  X    

2.7.2.10 Adequação dos serviços para os equipamentos/recursos dos 
laboratórios e apoios técnico-pedagógicos. 

  X    

2.7.2.11 Adequação do Núcleo de Práticas Jurídicas para as 
atividades de arbitragem, negociação, conciliação, mediação e 
atividades jurídicas reais. 

  X    

2.7.2.12 Existência de condições, explicitação e adequação do acesso 
da comunidade interna e externa aos espaços (laboratórios, auditórios, 
salas ambientes, núcleos e outros) e ao acervo científico e 
tecnológico. 

  X    

2.7.2.13 Adequação do espaço físico, acervo e sistemas na biblioteca 
(O acervo na biblioteca atende a demanda de conteúdos necessários aos 
seus estudos e confecções de trabalhos acadêmicos?) 

  X    

2.7.3.1 Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço 
físico para estudo e pesquisa  

  X    
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Grupo de Indicadores Escala 
5 4 3 2 1 NA 

2.7.3.2 Sistema informatizado para pesquisa (acervo, bases de dados, 
bibliotecas virtuais, etc.) 

   X   

2.7.3.3 Adequação do espaço e o mobiliário para os estudos 
individuais e em grupo  

   X   

2.7.3.4 Segurança do ambiente interno (iluminação, ventilação, 
climatização, etc.)  

   X   

2.7.3.5 Adequação dos critérios de aquisição de livros, periódicos e 
multi-meios às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos  

 X     

2.7.3.6 Programas de apoio aos alunos quanto à normalização dos 
trabalhos monográficos  

 X     

2.7.3.9 Adequação do sistema de controle de produção e distribuição 
de material didático. 

  X    

2.7.4.1 Coerência entre o número de alunos e a capacidade de 
laboratórios existentes  

  X    

2.7.4.2 Adequação dos critérios para compra e manutenção de 
equipamentos dos laboratórios às necessidades dos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão  

  X    

2.7.4.3 Estrutura física, organizacional e de informatização    X   
2.7.5.1 Adequação da localização e funcionalidade das instalações 
sanitárias  

  X    

2.7.5.2 Conservação e Manutenção das Instalações Sanitárias e 
Adequação dos Materiais de Higiene Pessoal  

  X    

2.7.5.3 Materiais essenciais de higiene pessoal;  X     
2.7.6.1 Adequação dos Espaços Físicos aos Portadores de 
Necessidades Especiais (rampas, elevadores, banheiros, 
estacionamento, etc.)  

  X    

2.7.6.2 Adequação dos Equipamentos e Mobiliários aos Portadores de 
Necessidades Especiais  

   X   

Notas: 1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros documentais e 
enquadramento por médias ou decisão da CPA. 
 
Quadro 53 - Pontos positivos na dimensão 7 
− instalações físicas adequadas; 
− laboratórios básicos para os cursos; 
− programa para atendimento de funcionários e alunos portadores de necessidades especiais; 
− acesso da comunidade externa aos recursos da UnC. 

 

Quadro 54 - Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 7 
− insuficiência de espaços para atividades de pesquisa e de extensão; 
− conflitos na utilização de determinados laboratórios (quantidade e qualidade dos recursos); 
− Instalações mobiliárias e complementares para portadores de necessidades especiais; 
− Falta de espaço destinado as atividades-meio: gabinetes, secretarias, coordenações e outros 

espaços; 
− Falta de espaço e mobiliário para estudos individuais e em grupo nas bibliotecas. 

 

Quadro 55 - Recomendações da CPA para a dimensão 7 
− rever mobiliários e instalações físicas complementares aos portadores de necessidades especiais; 
− otimizar o uso de laboratórios entre os campi; 
− implementação dos laboratórios observando-se os PPCs; 
− reavaliação de espaços físicos e equipamentos necessários à pesquisa e extensão; 
− otimizar a utilização da estrutura física, priorizando as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
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− Adequar os critérios de aquisição de livros aos PPCs, visando atualização permanente do acervo 
bibliográfico; 

− Adequar os critérios de compra e manutenção de equipamentos dos laboratórios às necessidades 
dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.8 DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM 

RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Projeto Institucional é consolidado quando contemplado por um processo 

de avaliação permanente. Fazem parte deste processo gestores, técnicos 

administrativos, professores, tutores, discentes e comunidade externa. A avaliação 

institucional é o instrumento que permite analisar os objetivos e metas propostos no 

PDI, que evidenciem os pontos fortes e fragilidades para tomada de decisões.  

Esta avaliação possibilita a (re)construção do projeto institucional, sustentado 

por princípios como a gestão democrática e autônoma, que visam consolidar a 

responsabilidade social e o compromisso científico-cultural da instituição. 

A prática da autoavaliação como processo permanente é instrumento de 

construção e/ou consolidação de uma cultura do (re)pensar institucionalmente, na 

qual a comunidade seja partícipe e comprometida com a melhoria das atividades de  

ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.8.1 Previsão de Ações para a Melhoria Contínua da Instituição 

 

No PDI da UnC constam as ações para a melhoria contínua das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão da instituição. Muitas dessas ações já foram 

concluídas e estão em revisão permanente. Pela verificação documental o processo 

de melhoria das ações são frequentes e permanentes, porém esta questão tem 

maior relevância se avaliada pela comunidade acadêmica. Assim, foram elencadas 

perguntas nos instrumentos para verificar se a comunidade externa conhece os 

objetivos e os planos de desenvolvimento e melhoria da UnC, e os respectivos 

resultados.  

Pelos dados apresentados é importante aprimorar os mecanismos de 

divulgação dos planos, projetos, programas e resultados na execução de ações de 

melhoria continuada da UnC para a sua comunidade interna e externa.  



169 
 

 

A tabela a seguir mostra as indicações da comunidade interna quanto a sua 

percepção do planejamento de melhorias. Questionou-se para isto funcionários e 

acadêmicos, sobre seu conhecimento da previsão de ações para melhoria contínuas 

na UnC. 

 

Tabela 124 - Resultados da questão: “Você tem conhecimento da previsão de ações para melhoria 
contínua na UnC?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Funcionários 3,41 2,57 

Acadêmicos 2,86 - 

Egressos 2,84 - 

Comunidade 2,93 - 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Neste ciclo de 2010-2012, é possível constatar na Tabela que os funcionários, 

percebem a necessidade de melhoria. Portanto, esta posição reforça algumas 

deficiências na comunicação de melhorias e de planos para com estes parceiros da 

instituição. Pelos dados apresentados é importante aprimorar os mecanismos de 

divulgação dos planos, projetos, programas e resultados na execução de ações de 

melhoria continuada da UnC para a sua comunidade interna e externa. 

 

2.8.2 Coerência do Plano Geral com o Perfil dos Egressos 

 

Foi possível visualizar na dimensão 1 deste documento, onde foi identificado 

o perfil do egresso da UnC, uma visão positiva, visto que 56,4% dos entrevistados 

citaram que o curso que concluíram na UnC contribuiu muito para o desenvolvimento 

pessoal e profissional; 38,5% citaram que o curso contribuiu em parte. Além disso, 

foram citadas melhorias no nível socioeconômico, o que vem demonstrar que o perfil 

dos egressos, previsto nos PPCs vem sendo buscado com afinco e tem atendido às 

expectativas citadas na missão da UnC.  

 

2.8.3 Efetividade do Planejamento Geral 

 

Na óptica da CPA/UnC e dos gestores e seus principais colegiados, o 

planejamento elaborado para aplicação da autoavaliação, análise e produção do 

relatório transcorreu dentro do esperado. A falta de exercício de um processo 
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permanente e sistemático, desde a ação empreendida no Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, exigiu novamente grandes 

esforços e a necessidade de socializações e discussões amplas, que de antemão se 

sabia poderiam provocar algum atraso no cronograma.  

Também vale ressaltar, que discutidas algumas questões com a CPA, pró-

reitorias e direções acadêmicas, o planejamento passou por alguns ajustes e foi 

reestruturado. Isto permitiu a obtenção de dados concisos para o estabelecimento 

de indicativos de pontos fortes, fragilidades e de aspectos aprofundados que 

constituíram as sugestões e recomendações para a UnC. 

 

2.8.3.1 Alcance das metas projetadas 

 

O Projeto de Avaliação Institucional da UnC prevê a mobilização de toda a 

comunidade acadêmica para um processo de reflexão sobre a realidade 

institucional. Para que isto ocorresse foram elaborados encontros, reuniões, 

palestras, cartilhas informativas, divulgação contínua via internet e, também, o 

contato direto com segmentos da comunidade interna e externa. 

Ocorreram algumas dificuldades na implementação desta etapa do processo 

de autoavaliação. Algumas, geradas pelos prazos estabelecidos no cronograma e 

outras, provocadas ora pela demora das respostas solicitadas a alguns segmentos 

e/ou setores da UnC, outras pela ausência de uma base única e sistematizada de 

dados entre os campi. Mesmo com intenso trabalho de sensibilização, alguns 

gestores, professores e alunos não corresponderam à expectativa de participação 

desejada. 

Ponto positivo deste processo de autoavaliação foi a mobilização da 

comunidade acadêmica em torno das atividades desenvolvidas pela UnC, 

principalmente aquelas que consolidam o Projeto Institucional, que foi revisto nas 

atividades de sua unificação.  

 

2.8.3.2 Relação do Planejamento Geral com o Projeto Político-Pedagógico de 

Graduação e os Projetos Políticos-Pedagógicos dos Cursos 

 

A CPA/UnC elaborou o projeto de autoavaliação subsidiado e sustentado no 

PDI e no PPI, o qual possibilitou relacionar as variáveis intrínsecas aos PPCs. 
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Assim, para clarificar esta questão, buscou-se apresentar dados documentais que 

demonstram as relações diretas ou indiretas, bem como a coerência entre os vários 

documentos oficiais da UnC. 

 

2.8.4 Procedimentos de Avaliação e Acompanhamento do Planejamento Geral 

 

A análise das ações estabelecidas no PDI, associada com proposições de 

novos encaminhamentos e atividades a serem implementadas, deve ser 

permanente. O projeto de recredenciamento, tanto como este processo de 

autoavaliação, despertam novos indicativos para o planejamento, consolidação da 

instituição e uma nova consciência nos gestores frente à necessidade da inovação e 

constante aprimoramento de todas as atividades desenvolvidas.  

 

2.8.4.1 Programa de avaliação institucional antes do SINAES 

 

A primeira comissão de avaliação foi constituída no ano de 1993, cuja 

incumbência era elaborar o projeto de avaliação institucional que nortearia o 

programa de avaliação institucional da UnC. A elaboração do projeto ocorreu 

concomitantemente com o lançamento, pelo Ministério da Educação e Cultura, do 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB. 

Entre os anos de 1994 a1998, a Universidade do Contestado instituiu uma 

Comissão para a elaboração e implementação do processo de avaliação 

Institucional, envolvendo os cinco Campi, tomando por referência, o Projeto de 

Criação da Universidade, dentre sua concepção, seus objetivos e suas finalidades. 

Para consolidar esse processo, foi realizado, no dia 27 de agosto de 1997, na 

UnC/Caçador, o I Seminário de Avaliação Institucional da UnC. A partir de 1997 até 

o início de 2003, não foi dado prosseguimento ao processo de avaliação 

institucional.  

Com a posse da primeira gestão da reitoria da UnC (1998 – 2002) os 

coordenadores dos cursos de graduação passaram a compor grupos de estudos, 

responsabilizando-se pela execução da avaliação institucional. 

Paralelamente ao programa da UnC, outras formas de avaliação fizeram parte 

da trajetória da universidade como: visitas de comissões externas de avaliação de 

cursos de graduação e os Exames Nacionais de Desempenho de Estudantes, 
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inicialmente com o Provão, ora com o Enade, e também, mais recentemente, visitas 

de comissões externas a partir do Exame Nacional de Cursos. 

A partir do ano 2003, com a proposição do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, a Avaliação Institucional novamente foi repensada e colocada 

como uma das dezenove ações estratégicas ali elencadas para serem cumpridas. 

No período de 2004 a 2005 a UnC ainda elaborou o Relatório de 

Recredenciamento da Instituição, que envolveu os 5 campi da instituição e seus 

núcleos, o qual foi aprovado e encaminhado ao Conselho Estadual de Educação. 

A UnC, a partir da composição de sua Comissão Própria de Avaliação 

CPA/UnC, iniciou-se no final do ano de 2004 a primeira etapa do programa com a 

elaboração de seu projeto de avaliação interna, com encaminhamento deste projeto 

ao MEC/INEP, em 31 de março de 2005. 

A partir de março de 2005, a CPA/UnC trabalhou no processo de aplicação da 

avaliação institucional, por meio de reuniões semanais onde foram discutidos, 

criados e aprovados instrumentos para coleta das informações, através de 

questionários, análise documental e verificação “in loco”. Durante o ano de 2006, 

foram aplicados os instrumentos elaborados pela CPA e criado o relatório de 

autoavaliação institucional, o qual foi aprovado pela CPA em março de 2007 e 

encaminhado ao Conselho Estadual de Educação.  

 

2.8.4.2 Divulgação dos resultados dos relatórios da avaliação interna para a 

comunidade 

 

O primeiro Relatório de Avaliação Institucional divulgado para a comunidade 

acadêmica e externa ocorreu em agosto de 1997, denominado de “Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB”. O início do processo 

de divulgação dos resultados obtidos ocorreu no I Seminário de Avaliação 

Institucional, realizado como acima, em agosto de 1997. 

Nos demais processos de avaliação realizados a divulgação foi realizada pela 

apresentação dos resultados aos diversos segmentos da UnC, pela disponibilização 

do relatório na homepage e publicação impressa de relatório sintético da avaliação.  

Quanto ao presente processo de autoavaliação institucional, este vem sendo 

divulgado e discutido em reuniões com os dirigentes, professores, Conselho 

Universitário, entre outros encontros com docentes e discentes. Após a aprovação 
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do relatório pela CPA/UnC dar-se-á início a divulgação oficial, através da publicação 

da síntese do trabalho realizado.  

O processo de autoavaliação institucional é considerado um momento valioso, 

pois coloca a comunidade universitária a refletir sobre seus objetivos, ações 

estrutura e imagem da instituição e sobre seu reflexo na sociedade. 

Na UnC, especialmente, a autoavaliação veio para reforçar o vínculo entre os 

campi, já que a instituição detém estrutura multi-campi. No decorrer deste processo 

de avaliação, algumas questões despertaram a necessidade de uma nova postura 

institucional. Entre elas, destacam-se: a reformulação e uniformização estatutária, o 

repensar da estrutura organizacional, a priorização de investimentos, a 

sistematização e o planejamento para os próximos anos, prevendo alternativas para 

enfrentar os novos desafios da educação superior. 

O próximo passo é colocar em prática as recomendações citadas ao final de 

cada dimensão avaliada e verificar em próximo ciclo avaliativo as melhorias 

alcançadas. 

As questões a seguir se referem ao grau de contribuição dos relatórios de 

avaliação institucional para as atividades de gestão na Universidade. 

 

Tabela 125 - Resultados da questão: “Existe/existia um processo sistemático para avaliar o 
desempenho do corpo docente?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos  3,55 

Egressos 3,71 

Pós Graduação 4,08 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

A tabela demonstra que os segmentos Acadêmicos (3,55), Egressos (3,71) e 

alunos de Pós-Graduação (4,08), têm conhecimento, em sua maioria, da existência 

de processo avaliativo de desempenho do corpo docente. 

 

Tabela 126 - Resultados da questão: “As avaliações docentes melhoram os aspectos abaixo da 
média?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,93 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
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Esta questão foi aplicada ao segmento acadêmico, sendo que não se aplicou 

para os alunos das primeiras fases. Como demonstra o indicativo, mais de 50% dos 

respondentes demonstraram, que as avaliações aplicadas com os docentes 

melhoram aspectos identificados por eles como “abaixo da média”. 

 

Tabela 127 - Resultados da questão: “Você conheceu o programa de Avaliação Institucional da 
UnC?” 

Segmento/Ano  2012 

Egressos  3,10 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O indicativo 3,10 respondido pelo segmento egressos evidencia que os 

mesmos possuem conhecimento parcial do programa de Avaliação Institucional. 

Como indicado, mostra que há a necessidade de ampliar a divulgação do Programa 

de Avaliação Institucional.  

 

Tabela 128 - Resultados da questão: “Houve retorno adequado das avaliações realizadas?” 
Segmento/Ano  2012 

Pós Graduação 2,92 

Egressos  2,43 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Nesta questão, os segmentos Pós-Graduação e Egressos, evidenciam pelos 

indicativos 2,92 e 2,43 respectivamente que parcialmente tiveram retorno adequado 

das avaliações realizadas. Portanto, nesta análise fica evidente a necessidade de 

melhorar as estratégias de fornecer retorno adequado das avaliações realizadas. 

 

Tabela 129 - Resultados da questão: “O presente questionário está adequado a suas expectativas de 
avaliação?” 

Segmento/Ano  2012 

Pós Graduação 3,85 

Egressos  3,82 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

A Tabela 129 demonstra que o presente questionário está adequado às 

expectativas de avaliação para os segmentos de Pós-Graduação (3,85) e Egressos 

(3,82). Mas, os indicativos também demonstram que é necessário, a cada ciclo 

avaliativo, rever as questões e torná-las mais adequadas a cada segmento. 
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Tabela 130 - Resultados da questão: “Você conhece o conteúdo da pasta Avaliação Institucional no 
site da UnC e as recomendações havidas para melhoria do processo de gestão, da educação e do 
autoconhecimento desta instituição no Relatório de Autoavaliação de 2010?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,29 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O segmento professores e tutores responderam que possuem conhecimento 

sobre o conteúdo da pasta de Avaliação Institucional no site da UnC. Porém, há 

evidências pelo indicativo (3,29) que a instituição ainda precisa considerar as 

recomendações e divulgar as melhorias apontadas no documento Relatório de 

Autoavaliação de 2010.  

 

Tabela 131 - Resultados da questão: “As avaliações realizadas têm contribuído para minimizar 
dificuldades detectadas na instituição nestes três últimos anos?” 

Segmento/Ano  2012 
Professores e tutores 2,91 
Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Conforme demonstra a tabela, através do indicativo 2,91, professores e 

tutores apontam que as avaliações realizadas contribuem parcialmente para 

minimizar dificuldades detectadas na instituição nestes três últimos anos. Estes são 

indicativos que nos remetem a, além de melhor considerar as avaliações realizadas, 

divulgar as contribuições das mesmas na minimização dos problemas. 

 

Tabela 132 - Resultados da questão: “Os relatórios da Avaliação Institucional e a inclusão periódica 
das recomendações no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estão sempre publicados no site 
da UnC. Assim sendo, solicita-se informar como você percebe a utilização destes resultados para a 
melhoria dos cursos e do atendimento à comunidade interna e externa?” 

Segmento/Ano  2012 

Funcionários 3,09 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O segmento funcionários percebe que o relatório de Avaliação Institucional e 

a correlação com o PDI, publicados no site da UnC, são considerados para a 

melhoria dos cursos e do atendimento à comunidade interna e externa, conforme o 

indicativo 3,09. 

 

Tabela 133 - Resultados da questão: “A UnC está promovendo ações para melhorar sua 
comunicação institucional?” 

Segmento/Ano  2012 
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Professores e tutores 3,19 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

De acordo com as respostas de professores e tutores, cujo indicativo é 3,19, a 

instituição promove ações para melhorar a sua comunicação institucional. Todavia, 

demonstra que é necessário desenvolver melhorias respectivas à comunicação 

interna e externa. 

 

Tabela 134 - Resultados da questão: “Você conhece o conteúdo da pasta Avaliação Institucional no 
site da UnC e as recomendações havidas para melhoria do processo de gestão, da educação e do 
autoconhecimento desta instituição no Relatório de Autoavaliação de 2010?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,29 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O segmento professores e tutores conhecem parcialmente o conteúdo da 

pasta Avaliação Institucional no site da UnC e as recomendações para a melhoria do 

processo de gestão, da educação e do autoconhecimento desta instituição no 

Relatório de Autoavaliação de 2010, conforme aponta o indicativo 3,29. Desta forma, 

o indicativo evidencia a necessidade de ampliar a divulgação da Avaliação 

Institucional. 

 

Tabela 135 - Resultados da questão: “Indicaria seu curso a um parente seu ou amigo?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,51 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Ao ser questionado se indicaria seu curso a um parente seu ou amigo, o 

segmento Acadêmicos EaD, responderam em sua maioria (4,51) que 

recomendariam o curso o qual está realizando, mostrando que há uma satisfação 

evidente dos entrevistados na escolha do seu curso. 

 

Tabela 136 - Resultados da questão: “O modelo de gestão desenvolvido na UnC tem promovido a 
inovação, a ampliação e a solidificação da Instituição?” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 2,83 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
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A comunidade externa demonstra que o modelo de gestão desenvolvido na 

UnC tem promovido parcialmente a inovação, a ampliação e a solidificação da 

Instituição. Este indicador 2,83 deve ser considerado para repensar principalmente 

sobre a implantação de projetos inovadores que promovam a Instituição, perante a 

comunidade interna e externa. 

 

Quadro 56 - Síntese avaliativa dimensão 8 

Grupo de indicadores 
Escala  

5 4 3 2 1 NA 
2.8.1.1 Articulação do plano geral com o contexto socioeconômico no 
qual a Instituição está inserida 

 X     

2.8.1.2 Previsão de ações para a melhoria contínua da Instituição   X    
2.8.1.3 Coerência do plano geral com o perfil dos egressos   X    
2.8.2.1 Alcance das metas projetadas   X    
2.8.3.1 Relação do PPI com o PPC da Graduação   X    
2.8.4.1 Programa de avaliação institucional antes do SINAES   X    
2.8.4.2 Divulgação dos resultados dos relatórios da avaliação interna 
para a comunidade 

   X   

2.8.4.3 Ações e mudanças imediatas como resultado do processo de 
avaliação interna.   

   X   

2.8.4.5 Avaliação sistemática do desempenho docente   X    
8.4.6 Avaliação sistemática da voluntariedade de discentes 
recomendarem seu(s) cursos(s) a familiares e amigos 

 X     

8.4.7 Atendimento às expectativas de avaliação   X    
Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 57 - Pontos positivos destacados na dimensão 8 
− a Avaliação tem sido constante na UnC, obedecendo os ciclos avaliativos; 
− a coerência entre PDI, PPI e os PPCs atendem ao plano geral e são periodicamente revistos; 
− o despertar crescente da comunidade interna para as possibilidades de mudanças e de alcance das 

metas projetadas; 
− a coerência do plano geral com o perfil do egresso; 
− a mobilização da comunidade acadêmica em torno das atividades desenvolvidas pela UnC, 

principalmente aquelas que consolidam o Projeto Institucional, que foi revisto nas atividades de sua 
unificação. 

 

Quadro 58 - Pontos frágeis  que requerem melhoria na dimensão 8 
− a divulgação insuficiente dos resultados de avaliação, interna e externa; 
− o pouco uso das recomendações da avaliação, por segmentos importantes como os funcionários e 

professores; 
− morosidade na implementação de ações e mudanças com base nas ações recomendadas; 
− ausência de estatístico lotado na CPA para definições e tratamentos específicos de dados; 
− dificuldade de implementação das ações de forma simultânea em todos os campi;  
− ausência de divulgação contínua do planejado e executado; 
− Ocorreram algumas dificuldades na implementação desta etapa do processo de autoavaliação. 

Algumas, geradas pelos prazos estabelecidos no cronograma e outras, provocadas ora pela 
demora das respostas solicitadas a alguns segmentos e/ou setores da UnC, outras pela ausência 
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de uma base única e sistematizada de dados entre os campi. Mesmo com intenso trabalho de 
sensibilização, professores e alunos não corresponderam à expectativa de participação desejada 

 

Quadro 59 - Recomendações da CPA para a dimensão 8 
− realizar balanço crítico sobre as fragilidades apontadas, em todos os campi; 
− aprimorar a divulgação de resultados e de documentos institucionais; 
− criar fóruns permanentes de discussão sobre os resultados das avaliações e os controles 

decorrentes e consequente agenda de esforços setoriais de melhoria; 
− estabelecer processos de revisão que atendam as dificuldades detectadas na Autoavaliação para 

que áreas, setores ou atividades ainda não avaliados possam ser incluídos criteriosamente; 
− investir em tecnologias e metodologias adequadas para a coleta dos dados; 
− melhorar o núcleo técnico de avaliação institucional na UnC, como suporte a CPA, dotando-o de 

estatístico. 
− Realizar a sensibilização para o trabalho de endomarketing e comunicação interna. 

 

2.9 DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E 

EGRESSOS 

 

As políticas de atendimento aos estudantes na Universidade do Contestado 

têm um caráter especial, pois visam a sua inserção na educação superior, sua 

manutenção e formação acadêmica continuada de qualidade. Esse processo 

acontece de forma articulada com o ensino, pesquisa e extensão, contemplando a 

formação nas suas várias dimensões, o acesso e o sucesso no mercado de trabalho.  

A ação avaliativa das políticas de atendimento ao estudante e egressos 

fundamenta-se no aprimoramento do conhecimento profissional e na sua inserção 

na sociedade. Estas políticas visam diagnosticar o desempenho institucional, com 

base no desempenho profissional do egresso. 

 

2.9.1 Política de Acesso: Formas de Ingresso, Índices de Matrícula, Reingresso, 

Transferências Externas, Bolsas 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os indicadores que buscam 

demonstrar a política de acesso à vida acadêmica, bem como a relação existente 

entre a demanda regional e as possibilidades oferecidas pela universidade nos seus 

diversos cursos. 
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2.9.1.1 Relação adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos pela UnC e a 

demanda existente na região (relação candidato/vaga) 

 

Este indicador demonstra a relação existente entre demanda, vagas e procura 

por parte da  comunidade. Para ingresso nos cursos de graduação são utilizados o 

Vestibular ACAFE e os Processos Seletivos UnC.  

A Tabela 137, constante do Anexo E, demonstra o número de vagas 

disponibilizadas para ingresso na UnC, oferecidas pelo vestibular ACAFE no 

primeiro semestre de 2011, bem como, o número de inscritos nos cursos por 

campus/núcleo e a relação existente do número de alunos inscritos, com o número 

de vagas disponibilizadas no período (1º e 2° semestre de 2011). 

Os dados ali apresentados demostram que a realidade de matrículas de cada 

curso é oscilante para vários ano a ano. Tem número de vagas ofertadas e muitas 

vezes inscritos até acima do número de vagas e menos matriculados. Percebe-se a 

necessidade de atenção a tendências e verificações locais de demanda conferindo o 

fenômeno da inscrição para cada curso e local, evitando uma variação grande entre 

a relação vagas ofertadas e matriculados, adotando mecanismos de atração 

adequados a ampliar o número de inscritos que efetivam a matrícula. Cabe 

mecanismos estatísticos de checagem de cada curso e seu histórico ser relacionado 

aos fatores determinantes à decisão de matricular na UnC. 

 

2.9.2 Critérios de Seleção e Matrícula 

 

Os critérios de seleção e matrícula estão estabelecidos no Regimento Geral 

da UnC e operacionalizados por resolução do CONSUN. 

 

2.9.3 Política de Permanência dos Estudantes na UnC: Financiamento de Estudos e 

Acompanhamento Psicopedagógico 

 

Nos indicadores a seguir estão descritas políticas que visam manter o 

acadêmico na instituição, as quais são divididas em programas: bolsas e 

financiamento de estudos; e acompanhamento psicopedagógico, além de orientação 

e acompanhamento profissional. 
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2.9.3.1 Relação compatível de alunos beneficiados com bolsas, no período da 

avaliação e as metas propostas no PDI 

 

A inserção e permanência do acadêmico na universidade é prioridade 

institucional. Para isso são destinadas bolsas de estudos, com recursos próprios e 

governamentais, integrando-o em programas de auxílio financeiro. 

As bolsas institucionais para alunos carentes e as, bolsas para projetos de 

extensão e pesquisa são ofertados pela UnC, além de, contar com recursos de 

prefeituras e do estado de SC para concessão de bolsas. 

 

2.9.3.2 Critérios para a seleção de bolsistas e a operacionalização desta seleção 

 

As bolsas do Artigo 170 são destinadas aos alunos carentes, fomentadas pelo 

governo estadual. As bolsas FAP, PAEC/FAEC são destinadas aos alunos que 

desenvolvem projetos de pesquisa e extensão. Há também a parceria da UnC com 

prefeituras e empresas entre outras possibilidades, tais como, desconto no valor de 

mensalidades para alunos membros de mesma família. 

Os candidatos à bolsa podem concorrer a esses programas mediante 

inscrição em editais disponibilizados pela UnC. 

 

2.9.3.3 Funcionamento de programas voltados ao acompanhamento 

psicopedagógico dos alunos 

 

Este acompanhamento é desenvolvido pelo Serviço de Apoio ao estudante – 

SAE. A UnC esta elaborando um programa de apoio ao estudante que contemple 

nivelamento, aprimoramento do apoio psicopedagógico e outras necessidade que os 

acadêmicos apresentam.  

 

2.9.3.4 Oferta de programas de orientação e encaminhamento profissional 

 

A orientação e encaminhamento profissional ocorrem através do Serviço de 

Apoio ao Estudante – SAE, direcionando os acadêmicos às empresas que ofertam 

estágios e outras oportunidades de trabalho. 
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A tabela abaixo apresenta o indicativo quanto à qualidade dos serviços do 

Setor de Apoio ao Estudante – SAE. 

 

Tabela 137– Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços do Setor de Apoio ao 
Estudante - SAE da UnC?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,91 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Conforme o indicativo 2,91, os acadêmicos entendem que a qualidade dos 

serviços do Setor de Apoio ao Estudante – SAE da UnC atendem as necessidades 

dos alunos, mas necessita ser melhor estruturado para se aproximar de um 

indicativo ideal. 

 

2.9.4 Participação dos Estudantes nas Atividades Acadêmicas (Eventos, Iniciação 

Científica, Intercâmbios, Estágios, Extensão E Órgãos Colegiados) 

 

Analisando relatórios, percebe-se a participação de acadêmicos em eventos 

promovidos pela UnC e em outras IES. O número de alunos fazendo estágios 

curriculares não obrigatório é significativo e a maioria das situações os 

encaminhamentos são realizados pelo SAE. Em todos os colegiados há a 

representação de discentes, como por exemplo o Conselho Universitário, porém a 

participação tem sido muito pequena. 

 

2.9.4.1 Relação entre os convênios de intercâmbio existentes e as ações 

executadas 

 

O maior número de intercâmbios ocorre nos cursos de pós-graduação “stricto 

sensu”. Há convênio com o laboratório de poluição atmosférica da faculdade de 

medicina da USP, e com a UFRGS, através da Fundação Zoobotânica do Rio 

Grande do Sul. 
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2.9.4.2 Oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente (jornais, 

revistas, anais dos eventos) 

 

Na dimensão quatro deste documento, foram citadas as revistas virtuais. nas 

quais os alunos podem divulgar seus trabalhos. Além das revistas virtuais, servem 

como meio de divulgação da produção docente os jornais impressos produzidos por 

cada campus. 

Há ainda o SIPEX como forma de divulgação de trabalhos e produção 

discente, com edição anual, conforme mencionado na dimensão 2. 

Cita-se ainda a revista Iniciação, onde acadêmicos podem publicar artigos 

científicos produzidos. 

 

2.9.4.3 Participação dos alunos em órgãos de representação universitária 

 

Em todos os campi da UnC esta constituída a representação estudantil 

através dos Diretórios Acadêmicos. Alguns cursos contam com o Centro Acadêmico.  

 

2.9.5 Expectativa dos Discentes em Relação aos Serviços Disponibilizados pela Unc 

 

Tabela 138–Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços da secretaria acadêmica?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,98 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Nesta questão, os acadêmicos afirmaram que a qualidade dos serviços 

oferecidos pelas secretarias acadêmicas (em média e sem identificar aqui os campi) 

está no limite entre insuficiente e bom, ou seja satisfaz apenas parcialmente a 

expectativa de atendimento. O índice 2,98 traduz a necessidade de verificação em 

cada local do conjunto de fatores que leva a desmotivações, avaliando o conjunto de 

possíveis problemas. A solução pode incluir a (re)capacitação dos funcionários de 

atendimento deste setor onde e se necessário, bem como a checagem das 

condições de atuação do sistema acadêmico ou do processo utilizado para o 

atendimento. Isto não só para campanhas de maior fluxo de estudantes, como 

matrículas, mas também para coisas simples como emissão de papeis informativos 

de situação acadêmica, etc., que incluem a presteza de retorno de requerimentos 
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(que dependem de professores, coordenadores e algumas vezes de outras 

secretárias de apoio destes). Observa-se das qualitativas e outros momentos de 

avaliação, que com frequência alunos que trabalham até mais tarde reclamam muito 

dos valores para procedimentos como 2ª. chamada de provas e se sentem 

desprestigiados e mal atendidos em função disto. 

 

Tabela 139–Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços da biblioteca?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 3,06 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os acadêmicos indicam que a qualidade dos serviços da biblioteca atende as 

expectativas, mas as críticas nas manifestações qualitativas mostram a isto se soma 

a cobrada melhoria do acervo físico, da qualidade e quantidade dos computadores 

disponíveis, do serviço de Internet e em alguns locais de condições de reunir para 

estudo em grupinhos ou com orientador. Acredita-se que a ampliação dos  acessos 

possíveis através da biblioteca virtual e também o aumento do controle, velocidade 

nas transferências e disponibilização de obras das biblioteca dos demais campi, seja 

fator de satisfação refletida a favor do setor. 

 

Tabela 140 - Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços do setor 
financeiro/tesouraria/negociação?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,90 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O segmento acadêmico discente presencial expressa sua opinião na Tabela 

141 quanto à qualidade de serviços do setor financeiro/tesouraria/negociação, com 

um indicador de insuficiente a bom, também. Isto reflete que este setor necessita de 

apoio na contínua antecipação das informações que favorecem a melhoria do 

entendimento e da abordagem ao tratar das questões financeiras. Trata-se aqui, 

tanto com no caso das secretarias de verificações constantes caso a caso para 

formar conceito sobre o processo. Alunos reclamam de não terem conseguido 

bolsas ou confundem os serviços financeiros com as demais obrigações, 

negociações ou oportunidades. Portanto, é importante dar atenção ao processo 

antes de indicar alguma necessária (re)capacitação de funcionários. 

 



184 
 

 

Tabela 141 - Resultados da questão: “Como é a qualidade de atendimento do 0800 da UnC?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 2,18 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Este indicador 2,18, respondido pelos acadêmicos EaD e sua interpretação 

demonstra que os respondentes em sua maioria não conhecem, em segundo lugar 

que não entenderam a significância do serviço, pois muitos não utilizam ou não 

precisaram deste atendimento. Manifestações escritas dão lugar a expressões do 

tipo prefiro resolver diretamente (atendimento pessoal e presencial). Portanto, o 

serviço requer divulgação como canal alternativo de comunicação entre a instituição 

e o aluno e para que conheça o recurso e os tipos de situações, horários de 

atendimento, etc. 

 
Tabela 142 - Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços do setor de Extensão?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 3,27 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os respondentes, em sua maioria, evidenciaram como boa a qualidade dos 

serviços do setor de extensão. Todavia, no indicador 3,27, cabe atenção quanto à 

melhorias possíveis dos serviços através do entendimento das necessidades dos 

recorrentes, o que pode ser incluso nas capacitações aos seus funcionários o que 

virá de encontro ao fortalecimento dos programas de atendimento à comunidade. 

 

Tabela 143 - Resultados da questão: “Quanto à qualidade dos serviços do setor de Pesquisa?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 3,13 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

O segmento acadêmicos, em sua maioria, evidencia a qualidade dos serviços 

do setor de pesquisas como boa, embora fracamente. Não há suficiente 

comunicação e muito menos estimulação adequada, assim poucos recorrem 

efetivamente ao setor. No entanto, os projetos que surgem tendem à melhoria dos 

serviços através de várias ações nesta direção, reforçando a indissociabilidade com 

o ensino e a pesquisa, requerendo capacitações aos segmentos envolvidos 

(professores, coordenadores de curso e discentes através das ações destes), 

incluindo a preparação dos funcionários e necessariamente a geração de processos 
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específicos. Bem lembrado em várias citações qualitativas a estratégia de estudos 

continuados das grades dos cursos e adequação de sua integração, 

interdisciplinaridade, flexibilidade curricular e necessária produção docente, 

indispensáveis para o fortalecimento da pesquisa discente. 

 

Tabela 144 - Resultados da questão: “ A política de atendimento ao estudante da UnC satisfez suas 
necessidades?” 

Segmento/Ano  2012 

Egressos 3,29 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os egressos em sua maioria responderam que a política de atendimento ao 

estudante da UnC satisfez suas necessidades. Porém, é necessário que o setor de 

apoio ao estudante possua, mantenha e divulgue continuadamente através de mais 

de um canal permanente para contato com este público. Tanto para informá-lo sobre 

novos cursos, assim como para identificar e propiciar facilitações à sua colocação no 

mercado de trabalho, seja para estágio ou emprego. 

 

Tabela 145 - Resultados da questão: A atuação do(a) atendente/secretário(a) do polo presencial 
considerando, os aspectos: gestão do atendimento, relação com os tutores e alunos?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos EaD 4,43 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os acadêmicos EaD afirmaram que é muito boa a atuação do(a) 

atendente/secretário(a) do polo presencial considerando, os aspectos: gestão do 

atendimento, relação com os tutores e demais alunos. Isto satisfaz a maioria na 

expectativa de atendimento. O índice 4,43 mesmo elevado ainda deixa margem 

pelas manifestações qualitativas e requer a necessidade atenção para detalhes 

típicos deste modal, com contínua atenção à distribuição de material, horários de 

atendimento online e até mesmo (re)capacitação para itens preparatórios com 

melhor interpretação das necessidades individuais em alguns casos, a incluir na 

(re)capacitação dos funcionários de atendimento e mesmo esclarecer os tutores 

presenciais e a distância, deste setor, que sempre podem contribuir. 
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Tabela 146 - Resultados da questão: Você conhece a Ouvidoria?” 
Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos presencial 1,98 

Funcionários 1,97 

Acadêmicos EaD 1,68 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os segmentos acadêmicos presencial, funcionários e os acadêmicos EaD 

evidenciaram de acordo com os índices 1,98, 1,97 e 1,68 respectivamente, que 

desconhecem, não acreditam ou não teriam a tendência de utilizar, o fazendo de 

forma restrita o atendimento da Ouvidoria. Não é claro para muitos para que 

efetivamente serve e situações em que deve recorrer a este serviço, mesmo que 

esteja disponível no site da UnC para livre acesso dos mesmos. O indicador médio 

de 1,88, categorizado como insuficiente, reflete o desconhecimento e a necessidade 

de esclarecimento junto a outras manifestações periódicas a todos os segmentos 

das comunidades acadêmica e externa. 

 

Tabela 147 - Resultados da questão: “Você mantém contatos com seus ex-professores e colegas?” 
Segmento/Ano  2012 

Egressos 3,27 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Nesta questão, os egressos responderam que os mesmos mantém contato 

parcial com os ex-professores e ex-colegas (pessoalmente ou pro aplicativos 

sociais). Portanto, há importante oportunidade da UnC definir um ou mais canais de 

comunicação com os egressos buscando aumentar as possibilidades de contato 

com os ex-professores e ex-colegas. Observa-se das qualitativas que seria oportuno 

que houvesse um movimento por área do conhecimento (a ser estimulado), 

apoiando a atividade institucional nesta direção. 

 

Tabela 148 - Resultados da questão: “Você gostaria de participar de encontros e atividades para 
egressos da UnC?” 

Segmento/Ano  2012 

Egressos 79% ou 4,90 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Neste segmento, percebe-se (4,90) que há um interesse expressivo em 

participar de encontros de egressos da UnC para estreitar a relação com a 
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Universidade e os colegas de profissão. Mesmo assim, é necessário um canal 

permanente de comunicação com este público e a geração de oportunidades, hoje 

supridas parcialmente por Facebook, em refeições entre grupos em locais públicos, 

alguns mais de uma vez por ano.  

 

Tabela 149 - Resultados da questão: “Quanto aos Egressos: A instituição se relaciona e desenvolve 
programas que atendem aos ex-alunos em suas demandas?” 

Segmento/Ano  2012 

Funcionários 2,69 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Nesta questão, os respondentes afirmaram que a instituição fica abaixo da 

expectativa e deve se relacionar e desenvolver programas que atendam aos 

egressos de maneira mais eficaz. Por isso, a implantação de um canal e 

mecanismos de comunicação permanente com este público se faz necessário. 

Quanto a bolsas de estudo, por dois caminhos diferentes houve consultas aos 

estudantes presenciais, respondidos nas Tabelas 150 e 151. 

 

Tabela 150 - Resultados da questão: “Como você considera os programas de bolsas de estudos 
disponibilizadas aos acadêmicos da UnC?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,89 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Tabela 151 - Resultados da questão: “As políticas de concessão de bolsas atendem às necessidades 
dos acadêmicos?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,83 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os acadêmicos consideram os programas de bolsas de estudos 

disponibilizados pela UnC insuficientes (2,89 e 2,83), o que indica a necessidade da 

instituição rever outras possibilidades, principalmente sua política de bolsa 

institucional. O ensejo gerado pela aprovação do projeto das Universidades 

Comunitárias deve manter esforços institucionais que possam facilitar o acesso ao 

Prouni e outros mecanismos de geração de oportunidades (como o CNAS). 

Recomendável estudo comparativo frente à tendência legal e possíveis interesses 

do atual governo, sobre a(s) opção(ões) mais adequada(s) à UnC, ou seja a 

instituição precisa prever outras e mais formas de manutenção do aluno. 
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Tabela 152 - Resultados da questão: “Como você considera os programas de financiamento 
estudantil?” 

Segmento/Ano  2012 

Acadêmicos 2,78 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Nesta questão, os respondentes enfatizam como insuficiente também, e que 

há a necessidade da UnC rever os programas de financiamento estudantil, pois o 

índice demonstra que há uma insatisfação quanto a este quesito. 

 

Tabela 153 - Resultados da questão: “O apoio ao discente contempla os programas de apoio 
extraclasse e psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas 
como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e Tutores 3,02 

Coordenador de curso 3,13 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Os segmentos consultados, mais esclarecidos, com professores/tutores e 

coordenador de curso respondendo. Estes revelam que o apoio ao discente 

contempla muito parcialmente os programas questionados. Os índices apontam que 

há insuficientemente em alguns aspectos, ou num limite mínimo, e indicam a 

necessidade de fortalecer estes programas para incentivar a participação. Cabe 

gerar meios para melhorar o desenvolvimento do acadêmico, principalmente na fase 

inicial, propulsora de seu crescimento universitário. 

 

Tabela 154 - Resultados da questão: “ Você conhece e orienta sobre as fontes e formas de 
financiamento estudantil?” 

Segmento/Ano  2012 

Professores e tutores 3,53 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 

Professores e tutores, em sua maioria (3,53), declara conhecer e orientar 

sobre as fontes e formas de financiamento estudantil. Todavia, a instituição deve 

reforçar a divulgação destas fontes de financiamento e seus mecanismos de acesso, 

validação e permanência. 

O segmento Comunidade Externa foi indagado sobre o mesmo conteúdo, de 

forma ampla, visando saber o que chega até eles (Tab. 155). 
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Tabela 155 - Resultados da questão: “Conhece os programas de atendimento ao estudante da UnC?” 
Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 3,24 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
 
Em relação as políticas de atendimento da Universidade aos estudantes, e 

frente ao indicador de 1 a 5, estes respondentes se posicionaram em 3,24, 

acreditando conhecer bem os serviços de atendimento em geral prestados pelo UnC 

aos seus estudantes. Porém a indicação está longe de um muito bom, desejável e 

que requer atenção aos itens de divulgação já discutidos nesta avaliação (Dimensão 

4). 

 

Tabela 156 - Resultados da questão: Você considera suficiente os programas de atendimento e 
benefícios ao estudante disponibilizados pela UnC:” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 3,73 

Fonte: Respondentes da pesquisa de campo, UnC 2012 
Nestas duas questões acima apresentadas, o segmento da comunidade 

externa expressa através dos indicadores 3,24 e 3,73 respectivamente, mostra 

conhecer razoavelmente os programas de atendimento ao estudante e dentro desta 

visão considera bons os programas de atendimento e benefícios disponibilizados 

pela UnC. Isto demonstra que, na percepção da comunidade externa, ainda há a 

necessidade de um trabalho efetivo na comunicação externa dos programas para e 

fortalecimento dos benefícios aos estudantes. Propõem-se meta de ampliação de 

relacionamentos, utilizando estes vínculos com parte destes stakeholders, que 

podem vir a contribuir por diferentes convênios de bolsas institucionais externas 

(empresas) além da ampliação das oportunidades de estágios, com benefício mútuo. 

Uma boa parte deste mesmo segmento convive com ex-alunos e esta 

interação lhes dá compreensão de fenômenos que levam ao aprendizado no curso 

universitário, seja na graduação ou no pós-graduação. Assim foram consultados 

sobre como a IES interage com estes egressos. 

 

Tabela 157 - Resultados da questão: “Você considera satisfatória a forma como a UnC interage com 
os ex-alunos?” 

Segmento/Ano  2012 

Comunidade Externa 2,83 

Fonte: Respondentes da Pesquisa de Campo, 2012. 
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A comunidade externa identifica que é insuficiente a forma como a UnC 

interage com os egressos e que necessita de adequação. O indicador 2,83,  

demonstra a importância não só de se manter um canal de comunicação 

permanente com os ex-alunos, como outras estimulações a participação no 

processo de desenvolvimento regional, lembrando que vários ex-alunos já são hoje 

representantes de parcelas importantes da comunidade. Estas identificações podem 

facilitar e muito este serviço se devidamente valorizadas. 

 

2.9.6 Acompanhamento aos Egressos 

 

As considerações anteriores e os indicadores a seguir se somam na análise 

das atividades voltadas para ampliação do relacionamento dos egressos da 

instituição e nos processos de formação continuada, que requerem contato regular 

com estes. 

Os diferentes segmentos estão cientes de que a UnC não dispõe de um 

programa específico de comunicação com egressos. Há apenas contatos 

ocasionais. Para avaliar o grau de satisfação/aprovação dos programas dos cursos 

que os egressos consultados concluíram na UnC foi elaborada a questão: “Indicaria 

alguém para fazer o mesmo curso que você concluiu?”. Os resultados encontram-se 

na tabela 158, a seguir. 

 

Tabela 158 - Resultados da questão: “Indicaria alguém para fazer o mesmo curso que você 
concluiu?” 

Segmento/Ano  2010 2012 

Egressos 4,28 3,50 

Pós-Graduação - 3,90 

Fonte: Relatório 2010 e respondentes da pesquisa de campo, 2012. 
 

Através da análise dos dados verifica-se que a grande maioria indicaria os 

cursos da UnC (citando as categorias “sim ou excelente” e “praticamente sim ou 

muito bom”. Há porém a preocupação com os que não indicariam (ou praticamente 

não indicariam) embora estes somem apenas 16,3% dos egressos, pode-se 

aprender várias coisas sobre atendimento (ou falhas de atendimento) com eles. 

Observa-se que estes números já foram melhores, uma coleção de expressões 

qualitativas pode contribuir para este entendimento: “aumentaram muito o número de 

turmas e falta espaço”; “os professores não tem mais tempo de conversar com os 
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alunos”; “a extensão não gera mais cursos gratuitos e não há mais espaço no 

semestre para seminários e atividades complementares”; “não há estímulo a prática 

de esporte entre as turmas e cursos, nem tempo para isto no semestre”; “preciso do 

computador muito mais que antes e cada vez tenho menos acesso”; “o coordenador 

não comentou mais sobre as avaliações dos professores”; “cada vez mais os 

professores tem preguiça de corrigir e explicar, cada um que se vire”; e assim por 

diante. 

 

2.9.6.1 Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os egressos 

 

A UnC usa estratégias diversificadas de comunicação com seus egressos. O 

contato pode ser realizado através de mala direta, jornais internos informativos, via 

correio eletrônico e, ainda, por contato telefônico, informando sobre novos 

programas de ensino e encontros proporcionados pela universidade. 

O contato com egressos também pode será através da Ouvidoria no site da 

instituição. Não é sistematizado, mas eventual para ofertas de empregos, encontros 

eventuais com ex-alunos e ofertas de novos cursos. A dificuldade é a manutenção 

do cadastro (e-mail, fones e outras formas de acesso). 

As questões a seguir foram direcionadas aos egressos com objetivo de 

verificar como na visão deles ocorre a comunicação destes com a Universidade. 

 

Tabela 159 - Resultados da questão: “Você tem acesso às informações das atividades desenvolvidas 
pela UnC?” 

Segmento/Ano  2009 2012 

Egressos 4,28 3,50 

Pós-Graduação - 3,90 

Fonte: Respondentes da pesquisa de campo, UnC 2012. 
 

Percebe-se dos indicadores 3,50 referente ao segmento egressos e 3,90 para 

Pós-Graduação que, em sua maioria estão cientes de que possuem acesso às 

informações desenvolvidas pela UnC, mas, ao compararmos com 2009 (4,29), 

recomenda-se implantar meios permanentes e mais efetivos de comunicação com o 

egresso, com visibilidade e acesso online (como o Portal do Egresso). 
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2.9.6.2 Oferta de cursos e atividades voltados para a formação continuada dos 

egressos 

 

São oferecidos cursos de extensão e pós-graduação, voltados para toda a 

comunidade, com o intuito de propiciar e promover a formação continuada dos 

egressos. 

Os cursos de pós-graduação oferecidos obedecem à legislação em vigor, ao 

Estatuto e Regimento da UnC e à política de Pesquisa da UnC, aprovada pela 

Resolução UnC/CONSUN/096/2010. 

Os cursos e atividades também são ofertados através de programas de 

extensão, que têm como objetivo a formação profissional dos egressos, permitindo a 

sua melhoria de vida e novas oportunidades de trabalho, através da qualificação 

profissional.  

Como forma de contato com o egresso e visando informá-lo de novas 

possibilidades de estudos na instituição, a UnC divulga para toda a comunidade, 

inclusive para egressos, todas as oportunidades de realizar cursos de graduação, 

pós-graduação e extensão, por diferentes mídias, que são vigiadas para servir 

melhor ao seu propósito. 

 

2.9.7 Política de Acesso aos Dados, às Informações e aos Registros Acadêmicos 

 

Os indicadores nesta categoria visam demonstrar a oferta de serviços de 

informação e ajuda específica ao acadêmico, sobre legislação acadêmica. 

 

2.9.7.1 Oferta de serviços de informação e ajuda específica ao aluno: estágios, 

alojamentos, senhas para acesso a sites e e-mail, editais e outros 

 

Os serviços de informação e apoio aos acadêmicos são realizados pelo SAE, 

sendo que na oportunidade de estágio, o setor é responsável em contatá-los. No 

caso da necessidade de alojamento em regime especial ou eventos, a UnC o 

disponibiliza as próprias dependências. As senhas de acesso aos portais no site da 

UnC são controladas e facilmente trocadas na secretaria do campus ou na 

biblioteca, para aquele serviço (que pode incluir acesso aos meios bibliográficos de 
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busca e banco de dados digitais). Além disto a habilitação de Notebooks à rede 

interna é facilitada no setor de informática de cada campus. 

Os e-mails da UnC são fornecidos somente para colaboradores da UnC, não 

existindo uma política de controle e acesso aos alunos matriculados ou egressos, 

servem no entanto demeio de comunicação através dos portais com os professores 

e coordenadores envolvidos. 

 

2.9.7.2 Disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica 

 

As informações da legislação acadêmica são dispostas através de editais, 

estatutos e regimentos, resoluções, portarias e normas, que estão permanentemente 

atualizados e disponíveis no site da reitoria. Os editais e portarias pertinentes a cada 

campus são colocadas no site de internet do campus a que pertencem. 

Há disponibilidade de informações nas bibliotecas, nos diretórios estudantis e 

nos murais dos campi. Os ordenamentos jurídicos são atualizados e publicados 

anualmente. 

 

Quadro 60 - Síntese da avaliação da dimensão 9 

Grupo de indicadores 
Escala 

5 4 3 2 1 NA 
2.9.1.1 Relação adequada entre o número de vagas/cursos oferecidos 
pela IES e a demanda existente na região (relação candidato/vaga). 

  X    

2.9.1.2 Critérios de seleção e matrícula.  X     
2.9.1.3 Relação adequada entre matrículas e as vagas oferecidas pelos 
cursos (dados: nº matrículas, trancamento, reingresso, transferências, nº 
médio de alunos por turma/curso). 

  X    

2.9.2.1 Relação Compatível de Alunos Beneficiados com Bolsas, no 
Período da Avaliação e as Metas Propostas no PIDI.  X     

2.9.2.2 Critérios para a seleção de bolsistas e a operacionalização desta 
seleção.    X   

2.9.2.3 Funcionamento de programas voltados ao acompanhamento 
psicopedagógico dos alunos.    X   

2.9.2.4 Oferta de programas de orientação e encaminhamento 
profissional.   X    

2.9.2.6 Oferta de programas de financiamento estudantil   X    
2.9.3.1 Relação entre os convênios de intercâmbio existentes e as ações 
executadas (nº de estudantes em intercâmbio).    X    

2.9.3.2 Participação Discente nos Eventos Científicos, Culturais, Técnicos 
e Artísticos Promovidos e Organizados pela UnC. 

  X    

2.9.3.3 Oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente 
(jornais, revistas, anais dos eventos) 

  X    

2.9.3.4 Participação dos alunos em órgãos de representação universitária.   X    
2.9.4.1 Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os 
egressos.    X   

2.9.4.2 Oferta de cursos e atividades voltados para a formação continuada 
dos egressos.    X   
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Grupo de indicadores 
Escala 

5 4 3 2 1 NA 
2.9.4.3 Satisfação com a política de atendimento ao estudante da UnC em 
suas necessidades.   X    

2.9.4.4 Oportunização de encontros entre alunos, seus ex-docentes e 
colegas.   X    

2.9.4.5 Interesse em participar de encontros e atividades para egressos da 
UnC.  X     

2.9.4.6 Relacionamento contínuo entre Instituição e egressos.    X   
9.4.7 Acompanhamento permanente das condições de acessibilidade e 
progresso de alunos portadores de deficiências    X   

2.9.5.1 Oferta de serviços de informação e ajuda específica ao aluno: 
estágios, alojamentos, senhas para acesso a sites e e-mail, editais e 
outros. 

  X    

2.9.5.2 Disponibilidade de informações sobre legislação acadêmica.   X    
2.9.5.3 Disponibilidade e satisfação quanto à ouvidoria     X  
2.9.5.4. A organização e o atendimento contribuem para a realização dos 
objetivos, planos e metas da UnC   X    

Notas: 1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários;2 – (numerais) Médias 
obtidas dos índices apontados nas respostas escalares. 3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 
– Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros documentais e 
enquadramento por médias ou decisão da CPA. 
 
Quadro 61 - Pontos positivos destacados na dimensão 9 
− programas de bolsas; 
− atendimento aos alunos, através do SAE e outros setores; 
− disponibilidade da legislação acadêmica aos alunos 
− participação discente em eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos. 

 

Quadro 62 - Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 9 
− ausência de uma política clara de atendimento ao estudante e ao egresso; 
− reduzido número de bolsas institucionais; 
− baixa oferta de programas de nivelamento e de assistência psicopedagógica aos alunos; 
− poucos convênios de intercâmbios para alunos; 
− pouca participação dos discentes nos órgãos colegiados; 
− falta de canais de comunicação sistemática com egressos. 
− critérios superados de seleção. 

 

Quadro 63 - Recomendações da CPA para a dimensão 2.5 
− criar política de acesso, permanência e atendimento ao estudante; 
− redefinir a política de bolsas institucionais; 
− ampliar os programas de nivelamento para ingressantes; 
− buscar novos convênios de intercâmbio de alunos e professores; 
− rever os Processos Seletivos de Estudantes; 
− rever a política de oferta de vagas; 
− ampliar as atividades de assistência psicopedagógicas e de orientação profissional; 
− a partir da sistematização da comunicação com egressos, ampliar a oferta e a pesquisa sobre 

cursos de atualização e formação continuada; 
− estimular os docentes e discentes para publicação de suas produções científicas (qualis); 
− estimular a participação da representação discente nos colegiados; 
− fomentar a oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente e docente. 

 



195 
 

 

2.10 DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O 

SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 

OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O Patrimônio da Fundação Universidade do Contestado, Mantenedora da 

Universidade do Contestado é constituído pelos bens corpóreos e incorpóreos, 

títulos e direitos, os quais foram recebidos em doação, legados ou cedidos; bem 

como pelos bens adquiridos no exercício de suas atividades. 

A principal fonte de receita é constituída pelas semestralidades pagas pelos 

alunos dos cursos de graduação. Incorporam a receita da Fundação as 

mensalidades auferidas nos cursos de pós-graduação, educação básica, cursos de 

extensão, prestação de serviços, participação em chamadas públicas para 

desenvolvimento de projetos. 

Através de programas em parceria, com governo estadual e federal, a 

Fundação agrega recursos para bolsas de estudo e de pesquisa, como os 

Programas de Bolsas do Art. 170 – CE/SC, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES), Art. 171 – CE/SC e Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).  

Para a consecução de seus objetivos a Fundação poderá receber os recursos 

necessários e suficientes, advindos de: dotações orçamentárias municipais, 

estaduais e federais; subvenções e auxílios de quaisquer outras entidades de direito 

público ou privado; rendas de bens, direitos e serviços e outros recursos que obtiver 

a qualquer título, inclusive no âmbito internacional. 

O Plano de Investimento para os próximos anos será elaborado neste ano, de 

forma que contemple as prioridades institucionais e mantenha o equilíbrio econômico 

da instituição. No atual momento, é importante levantar novas possibilidades de 

sustentação das atividades acadêmicas da UnC, estabelecendo, inclusive, novas 

formas de captação e alocação de recursos, tendo em vista o comprometimento 

financeiro, que resultou do processo de unificação das Fundações. 

Alguns elementos devem ser considerados para superação de problemas que 

surgirão no decorrer da implantação desta nova estrutura, tais como: a gestão 

orçamentária e financeira; estabelecimento de novas políticas de captação e 

alocação de recursos; compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos 

disponíveis e arrecadados; controle entre as despesas efetivas e aquelas referentes 
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a despesas correntes, controle do capital e de investimentos; identificação de fontes 

de captação de recursos e de fomento ao desenvolvimento institucional harmônico; 

avaliação da relação ingressantes/concluintes; elaboração, aprovação e utilização 

dos planos de aplicação de recursos; relação entre a proposta de desenvolvimento 

da IES e o orçamento previsto; adequação à realidade dos salários dos docentes e 

técnico-administrativos; atualização, adequação e otimização das instalações, 

planejadas e em execução na UnC. O Balanço Patrimonial demonstra que o 

patrimônio da UnC está organizado e controlado, além de que o seu ativo é 

constituído por bens e direitos que são necessários para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A política de recursos humanos está em processo de redefinição e de início 

da implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários. Neste sentido, o passo 

mais importante foi a aprovação do Plano de Carreira, Cargos e Salários pelo 

Conselho Curador da FUnC, cuja implementação esta ocorrendo ao longo deste 

ano. Atualmente a FUnC não detém a condição de entidade filantrópica e, por isso 

recolhe rigorosamente todos os encargos sociais. Mantém sempre atualizadas as 

Certidões que comprovam a regularidade com seus compromissos de encargos 

sociais e tributários. 

Para tanto, alguns elementos devem ser considerados para uma boa 

avaliação, tais como: a gestão orçamentária e financeira da UnC; políticas de 

captação e alocação de recursos; compatibilidade entre cursos oferecidos e as 

verbas e os recursos disponíveis; controle entre as despesas efetivas e aquelas 

referentes a despesas correntes, de capital e de investimento; fontes de captação de 

recursos e de fomento ao desenvolvimento harmônico da UnC; captação e a 

administração de recursos na UnC; relação orçamento/gastos; relação 

ingressantes/concluintes; elaboração, aprovação e utilização dos planos de 

aplicação de recursos; relação entre a proposta de desenvolvimento da IES e o 

orçamento previsto; mecanismos de captação e redistribuição de recursos; 

adequação à realidade dos salários dos docentes e técnico-administrativos; 

existência de pagamentos de multas ou outros indicadores de atrasos de 

pagamento; atualização e adequação das instalações, planejadas e em execução na 

UnC; construção, direcionamento e aplicação de verbas do orçamento da UnC. 

 



197 
 

 

2.10.1 Políticas de Aplicação de Recursos - Índice de Liquidez - Balanços e 

Balancetes - 31/12/2010 E 31/12/2012 

 

As políticas de aplicação de recursos estão consignadas no Estatuto da 

FUnC, PDI e PPI, normas complementares. Inicialmente a que se destacar que o 

processo de reestruturação da UnC mudou consideravelmente aquilo que ocorria em 

cada um de seus campi. Considerando que a UnC em 2010, apresentava um grave 

quadro financeiro que houve grande evolução nesta questão, apresenta-se os 

comparativos entre 2010 e 2012.  

Assim sendo, os quadros abaixo apresentação os diversos indicadores 

econômicos/financeiros necessário para a sustentabilidade e viabilidade de qualquer 

que seja a organização.  

 

2.10.1.1 Índices de Estrutura Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

Liquidez Imediata = 
..CP

Disponível

 

 

Liquidez Imediata 
2010 2012 

0,27 0,24 
 

Liquidez Seca = 
CirculantePassivo−

Estoques - AC
 

Liquidez Seca 
2010 2012 

0,88 0,96 
 

Liquidez Corrente = 
PC

AC
 

Liquidez Corrente 
2010 2012 

0,89 0,97 
 

Liquidez Geral = 
ELPPC

RLPAC

+
+

 

Liquidez Geral 
2010 2012 

0,52 0,38 
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2.10.1.2 Índices de Estrutura Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

Imobilização Patrimônio Líquido = 
PL

AP
 

Imobilização Patrimônio Líquido 
2010 2012 

1,43 2,52 
 

Aplicação Depreciação = 
oDepreciaçã

Invest
 

Aplicação Depreciação 
2010 2012 

0,33 0,38 
 

 

 

 

Aplicação em Melhorias e Reformas = 
oDepreciaçã

Mant
 

Aplicação em Melhorias e Reformas 
2010 2012 

0,11 0,13 
 

Rentab. P. Líquido = 
Líquido P.

Líquido Result.
 

Rentab. P. Líquido 
2010 2012 

-0,19 -0,20 
 

Imob. P. Líquido = L. P.

Inv. )( Imob. At. +
 

Imob. P. Líquido 
2010 2012 

1,46 2,57 
 

Imob. At. Total = 
Total Ativo

Inv. )( Imob. At. +
 

Imob. At. Total 
2010 2012 

0,77 0,74 
 

Endivid P. Líquido = 
Líquido At. P

Real P
 

Endivid P. Líquido 
2010 2012 

0,89 2,46 
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Endivid. At. Total = 
Total Ativo

Real Passivo
 

Endivid. At. Total 
2010 2012 

0,47 0,71 
 

Margem Garantida = 
Real Passivo

A.T.
 

Margem Garantida 
2010 2012 

2,12 1,41 
 

Remuneração Cap. Terceiros = 
Real Passivo

Financeira Desp.
 

Remuneração Cap. Terceiros 
2010 2012 

0,12 0,09 
 

Legenda de Formulários (dados disponíveis em relatórios contábeis) 
 
D = Disponível 
Est = Estoques 
RLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
AP = Ativo Permanente 
AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Passivo Exigível Longo Prazo 
PL = Patrimônio Líquido ou Social 
Invest = Investimentos 
Dep = Depreciação 
Mant = Reformas e Melhorias 
 

Os índices de liquidez da instituição estão dentro da normalidade existindo R$ 

0,24 (vinte e quatro centavos) de valores imediatamente disponíveis para cada R$ 

1,00 (um real) de dívidas com vencimento em até 365 dias da data do balanço, 

comparando com o índice de 2010, verifica-se que este índice reduziu, mas não 

compromete a situação financeira da instituição. 

O índice de liquidez seca e corrente são bastante próximos, haja visto que se 

trata de uma instituição de ensino, onde os estoques tem pouca representatividade 

no conjunto de bens e direitos, sendo o quociente apresentado 0,96 e 0,97 no ano 

de 2012, respectivamente, indicando assim que a instituição está muito próxima em 

obter as condições de saldar todas as suas obrigações de curto prazo com valores 

conversíveis em moeda no mesmo período de suas obrigações. Nesta análise é 

necessário considerar que poderá ocorrer um lapso temporal entre o prazo de 
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vencimento de suas obrigações e o recebimento de seus direitos., podemos concluir 

que existe uma boa situação de solvabilidade da instituição. Estes índices tiveram 

uma elevação da ordem de 9,09% e 8,99%, respectivamente. 

O índice de liquidez geral representa comparação entre a totalidade dos 

direitos de curto e longo prazo com a totalidade das obrigações de curto e longo 

prazo, a instituição possui para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações, R$ 0,38 (trinta 

e oito centavos) de valores ativos.  

Ao analisar este índice, pode-se concluir que a instituição possui 

financiamentos de longo prazo superiores aos valores realizáveis de longo prazo. 

 

2.10.2 Índice de Estrutura de Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

Os índices de imobilização da instituição demonstram que seus ativos 

permanentes estão financiados por capital de terceiros. 

A instituição vem realizando investimentos no seu ativo permanente que 

representaram em 2012, 38% do o valor de suas despesas com depreciação, 

indicando assim que os valores investidos em sua estrutura física, representam 

anualmente mais de 1/3 dos  valores atribuídos ao desgaste de seus bens. 

Quando comparados os gastos com a manutenção da instituição e 

comparando este valor com a despesa com depreciação, verificamos que este vem 

investindo mais de 13%. Partindo do pressuposto que bens móveis tem vida útil 

superior a 10 anos e edificações mais de 25 anos, as taxas de manutenção 

apresentam valores suficientes Podemos afirmar a preocupação da instituição em 

manter em boas condições de uso de suas instalações físicas. 

A rentabilidade da instituição no ano de 2012 foi de negativa, em 20% (vinte 

por cento), mantendo a mesma  Este percentual representa  o confronto das receitas 

e despesas com o valor do Patrimônio liquido, mas não que esse índice represente 

um problema de caixa, uma vez que dentre as despesas temos as despesas não 

desembolsáveis. 

A imobilização de seus valores de ativo neste representados os bens mais os 

investimentos, mantém a mesma posição do índice de imobilização, sendo que estes 

ativos são financiados por capital de terceiros. Cabe uma ressalva em relação a este 

item em função da depreciação e da não correção dos valores ativos. Ajustes este 

possível por meio das normais internacionais de contabilidade em relação ao ajuste 
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ao valore presente de realização que poderá evidenciar a real posição dos bens e 

direitos frente as origens de recursos da instituição. 

A imobilização em comparação com o seu ativo total, representa em 

2012,74% (setenta e quatro por cento), restando assim 26% (vinte e seis por cento) 

em valores de ativos circulantes e de longo prazo. Quando analisado em conjunto 

com o índice de liquidez geral, é possível verificar a solidez da instituição quanto à 

utilização de recursos investidos em bens não circulantes. 

O endividamento da instituição representando os capitais de terceiros é de 

71% dos valores de seu capital próprio. Este índice teve uma grande elevação de 

2010 para 2012, quando foram reconhecidos débitos tributários, oriundos do 

processo de unificação.  

Os grandes impactos no período foram os ajustes e atualização no ELP, 

tendo em vista o REFIS, diminuindo nosso PLA instituição adota uma posição 

conservadora quanto à garantia dos capitais de terceiros, sendo que para cada R$ 

1,00 (um real) de capital de terceiros, possui R$ 1,41 (um real e quarenta e um  

centavos) de valores ativos. 

Os custos financeiros da instituição no ano de 2012 representaram 9% (nove 

por cento), quando comparados com o capital de terceiros, representando uma 

remuneração dos capitais de terceiros, este índice melhorou, quando comparado a 

2010 que era de 12% (doze pode cento). 

 

Quadro 64 - Síntese avaliativa dimensão 10 

Grupo de indicadores 
Escala  

5 4 3 2 1 NA 
2.10.1.1 Orçamento anual compatível com metas traçadas no Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

   X   

2.10.1.2 Execução orçamentária compatível com proposta 
orçamentária anual. 

  X    

2.10.1.3 Fluxo de Caixa compatível com Execução orçamentária.    X   
2.10.1.4 Previsão orçamentária para as áreas institucionais: ensino, 
pesquisa, extensão, cultura e gestão. 

   X   

2.10.1.5 Adequação dos investimentos em segurança pessoal, física e 
intelectual. 

  X    

2.10.2.1 Liquidez Imediata = mostra o quanto se dispõe imediatamente 
para saldar dívidas de curso prazo para cada R$ 1,00. 

   X   

2.10.2.2 Liquidez Seca = mostra a capacidade de pagamento da 
instituição a curto prazo para cada R$ 1,00 excluindo os estoques. 

   X   

2.10.2.3 Liquidez Corrente = mostra a capacidade de pagamento da 
instituição a curto prazo para cada R$ 1,00. 

   X   

2.10.2.4 Liquidez Geral = mostra a capacidade de pagamento total da 
instituição a longo prazo, considerando tudo o que se converterá em 
dinheiro (curto e longo prazo) relacionando-se com tudo o que já se 
assumiu como dívida (curto e longo prazo) para cada R$ 1,00. 

  X    
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Grupo de indicadores 
Escala  

5 4 3 2 1 NA 
2.10.3.1 Imobilização Patrimônio Líquido (AP/PL). Quanto menor, 
melhor. 

   X   

2.10.3.2 Participação de Capital de Terceiros (PC + ELP/PL). Quanto 
menor melhor. 

 X     

2.10.3.3 Provisionamento e aplicação de recursos de depreciação 
para investimentos.  

  X    

2.10.3.4 Adequação do espaço físico às demandas da instituição: 
salas de aula, biblioteca, laboratórios, cantinas, livrarias, etc. 

 X     

2.10.3.5 Investimentos na ampliação do espaço físico de acordo com 
as demandas projetadas no PIDI. 

 X     

2.10.3.6 Adequação entre as necessidades de manutenção e 
conservação e os recursos destinados para o ensino, pesquisa e 
extensão.  

  X    

2.10.3.7 Investimento em previdência complementar.      X 
2.10.4.1 Existência de Plano de Cargos e Salários e a sua aplicação.    X   
2.10.4.2 Cumprimento das obrigações trabalhistas.   X    
2.10.4.3 Regularidade no pagamento de salários nos últimos 6 (seis) 
meses (jan-jul/2009). 

X      

2.10.4.4 Existência de programas para capacitação dos docentes e 
técnico-administrativos. 

  X    

2.10.4.5 Comprometimento da folha de pagamento (salário + encargos 
+ terceiros) em relação a receita bruta. 

  X    

2.10.4.6 Projeção de Fluxo de Caixa Futuro com pessoal (5 anos) 
considerando-se variáveis de mercado. 

   X   

2.10.4.7 Rotatividade Docente e Técnico Administrativo.   X    
2.10.4.8 Absenteísmo Docente e Absenteísmo Técnico Administrativo.    X   
2.10.5.2 Conhecimento das informações contábeis da UnC    X   
Notas:  
1 – (X) conceito atribuído pela CPA, conforme resultados obtidos pela análise de documentos e 
intepretação dos demais dados e informações qualitativas obtidos pelos questionários; 
2 – (numerais) Médias obtidas dos índices apontados nas respostas escalares.  
3 – Escala: NA – Não se aplica   1 – Sem Evidência    3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
Fontes: Pesquisa de campo 2012 (resultados escalares e conteúdos de qualitativas), registros 
documentais e enquadramento por médias ou decisão da CPA. 

 

Quadro 65 - Pontos positivos destacados na dimensão 10 
− as exigências legais que unificam as Fundações. 

 

Quadro 66 - Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 10 
− a estrutura da manutenção da UnC por seis fundações. 
− não alinhamento entre as decisões tomadas pela UnC e as gestões de campus. 
− A não atualização sistemática da administração estratégica (planejamento x orçamentação x 

execução orçamentária) frente as novas demandas do modelo Universidade 

 

Quadro 67 - Recomendações da CPA para a dimensão 10 
− Os grandes problemas identificados nesta dimensão são referentes ao formato jurídico e 

organizacional da mantença da UnC (Universidade e os campi).  
− Publicação anual do balanço social, como reforço de imagem 
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3 RECOMENDAÇÕES FINAIS DA CPA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

3.1.1 Considerações Gerais 

 

O primeiro capítulo deste relatório apresentou os objetivos, metodologia e 

cronograma e todas as ações necessárias para a implementação da autoavaliação 

na UnC. A CPA/UnC, responsável pela condução deste processo, realizou os 

trabalhos da avaliação orientada pelo projeto e fazendo os ajustes na medida em 

que surgiam necessidades de adequação do cronograma ou de controle de novas 

variáveis. Assim, na conclusão desta etapa do processo de avaliação institucional, a 

CPA/UnC se sente comprometida com o conteúdo apresentado neste documento, 

ao mesmo tempo em que tem a satisfação de concluir esta nova etapa deste 

importante trabalho.  

Cabe a CPA, ao terminar esta fase da avaliação institucional, a apresentação 

das considerações finais e recomendações, com base no conteúdo constituído neste 

relatório. Este capítulo tem como intuito levar aos dirigentes, gestores, colaboradores 

e comunidade envolvida com a UnC, subsídios para aprimoramento de todas as 

atividades desenvolvidas pela instituição.  

Neste momento de extrema importância para a UnC este documento traz 

dados e informações para a sua reestruturação. Até porque a Avaliação institucional 

tem como principio a identificação dos pontos fortes e fracos da instituição. Por isso, 

além deste relatório atender os quesitos legais estabelecidos pelo MEC/INEP, é um 

documento norteador para a revisão do Projeto Político Institucional – PPI e para o 
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Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, como tem sido nas avaliações 

anteriores.  

Os dados obtidos pela aplicação dos instrumentos de coleta de dados e pela 

análise documental constituem um referencial que identifica a atual situação da UnC 

e a percepção da comunidade interna e externa sobre as atividades nela 

desenvolvidas.  

A CPA agradece a participação e empenho de todos que contribuíram de 

alguma forma para a produção de mais essa etapa avaliativa a qual busca verificar o 

atual perfil da instituição no sentido de trazer melhorias para a UnC e comunidade 

em que ela está inserida. 

 

3.1.2 Conclusões 

 

A CPA ao concluir este trabalho destaca sua percepção e registro de que o 

ciclo avaliativo foi de intenso trabalho para reestruturação da Instituição. Considera 

que é uma nova estrutura em 2012 e que pouco tem com a estrutura avaliada nos 

ciclos anteriores. Ciente de que há muito para fazer no sentido da consolidação do 

processo de unificação, a CPA reconhece que foram grandes os avanços realizados 

nestes três primeiros anos da nova estrutura jurídico/organizacional da Instituição. 

Percebe-se que ainda não há entendimento completo do que significou o processo 

de unificação, por isso, destaca-se que: 

 

Processo de Unificação, no sentido legal, significou para a Universidade do 
Contestado a mudança de sua mantenedora,, ou seja, deixou de ser 
mantida pela fundação que foi reconhecida pelo Conselho Estadual de 
Educação quando do seu reconhecimento em 1997. Da mesma forma o 
Ministério Público de Santa Catarina reconheceu esta fundação com a 
finalidade de manter a Universidade do Contestado em 1994. Neste sentido 
a UnC a partir de 1º de janeiro de 2010, passou a ser mantida pela 
Fundação Universidade do Contestado (FUnC), ate então denominada 
Fundação Universidade do Contestado – UnC/MAFRA, com sede na cidade 
de Mafra – SC.  (CPA; 2012) 

 

Isto foi destacado com o intuito da necessidade de socializar este 

entendimento junto aos públicos envolvidos com a instituição. O significado concreto 

desta ação é caracterizado pela regularização legal da UnC, que agora atende aos 

requisitos do Novo Código Civil, da formatação necessária para fazer parte do 
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Sistema Estadual de Educação Superior e para poder participar dos programas de 

apoio financeiro do Governo do Estado de Santa Catarina.  

Como toda estrutura passou por mudanças profundas, os mecanismos 

organizacionais e procedimentais estão em fase de (re)elaboração e implantação. 

Percebe-se que há uma estrutura administrativa definida por departamentos e 

setores, distribuídas entre os campi, cujas normas e fluxos operacionais estão sendo 

implantados gradativamente. Percebe-se também o grande esforço da gestão no 

sentido de equacionar a situação financeira da instituição, que nesta fase apresenta 

ainda déficits de caixa.  

A estrutura acadêmica passa bem pelo processo, com destaque frente ao 

forte trabalho realizado para a renovação do reconhecimento da Universidade e no 

enfrentamento de todas as novas demandas estabelecidas pelo processo de 

avaliação do SINAES, principalmente pelos resultados consecutivos com conceitos 2 

(dois). Isto exigiu fortes ações em todas as frentes e cursos, preventivas e corretivas, 

que resultaram na reversão do conceito em 2012.  

Finaliza-se esta conclusão reforçando o apelo para que os dirigentes da 

Instituição permaneçam nesta determinação de implementar ações para atender as 

recomendações consignadas neste documento.  

 

3.1.3 Recomendações 

 

Após a apresentação dos resultados nas dez dimensões a CPA registra ao 

final deste trabalho recomendações para implementação, com o objetivo de 

continuidade do aprimoramento do projeto institucional e do atendimento aos 

requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96 e 

do Sistema Nacional de Avaliação (SINAES). Assim sendo, destaca-se: 

 

I) A socialização deste relatório com todos os segmentos, setores, 

departamentos, colegiados e dirigentes da Instituição. A sensibilização e a 

conscientização decorrentes destas participações promovem a chance de 

crescimento integrado; 

II) Promover a análise crítica e a elaboração de metas e planos de ação para 

cada dimensão, observando os resultados obtidos e as recomendações 

estabelecidas pela CPA;  
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III) Resgatar as recomendações havidas pelo CEE/SC (p. 8-9, do Parecer 

107, de 08/05/2012), no recredenciamento da UnC, buscando efetivar a 

implantação de uma cultura de avaliação, por um lado mais profissional e 

por outro mais vivencial para o contínuo aprimoramento da utilização 

destes resultados; 

IV) Promover eventos setoriais com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

do que é contemplado na avaliação em cada dimensão. Melhor se os 

indicadores de gestão forem coincidentes; 

V) Envolver todos os colaboradores da Instituição na discussão e 

planejamento para atendimento das recomendações, seus controles e 

responsabilidades, com horizontalização e verticalização de objetivos, 

metas e ações, devidamente registrados para controle e 

acompanhamento; 

VI) Rever o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) em associação 

aos controles do planejamento estratégico; 

VII) Reelaborar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), principalmente no 

que tange as novas exigências para os currículos dos cursos de 

graduação e pós-graduação, sempre atendendo às recomendações aqui 

formuladas e as que surjam das suas discussões e priorizações então 

efetuadas; 

VIII) Avançar na implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários para 

atender a LDB (lei 9.394): 1) estabelecer áreas prioritárias para aumento 

do quadro de docentes com carga horária de 40 horas semanais; 2) 

ampliar o apoio institucional para a qualificação do corpo docente, através 

da definição das áreas prioritárias; 3) rever os critérios de avaliação de 

desempenho docente, incluindo mais aspectos intrínsecos do fazer 

universitário e a valorização da experiência profissional cada vez mais 

qualificada; 4) adotar procedimentos para reforçar e valorizar a 

meritocracia funcional; 

IX) Com relação ao SINAES: 1) implantar os novos programas stricto sensu, 

necessários ao atendimento dos aspectos legais, tanto no mestrado como 

no doutorado; 2) ampliar os porcentuais de professores com dedicação de 

tempo integral; 3) (re)definir a formação dos Núcleos Docentes 

Estruturantes e seu modus operandi; 4) manter e fortalecer a dinâmica de 
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elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, considerando as exigências estabelecidas pelos órgãos 

reguladores, destacando as obrigatoriedades de novas disciplinas e/ou 

conteúdos sobre educação ambiental, questões étnico-raciais e 

afrodescendentes, língua de sinais, acessibilidade, flexibilização dos 

currículos e da bibliografia, entre outros; 

X) Quanto a mantenedora em função do processo de unificação, destacam-

se algumas questões: 1) ajustes estatutários, o revisão dos acordos com 

o Ministério Público em função das questões de passivos das fundações 

em processo de extinção; 2) acordos com o Ministério do Trabalho e um 

planejamento orçamentário mais próximos das necessidades prioritárias 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e seus contínuos 

desafios; 

XI) Atendimento das demais recomendações deste relatório que, 

principalmente: 1) vão de encontro ao cumprimento dos ditames dos 

ordenamentos da própria instituição; e 2) assegurem o cumprimento 

integral das recomendações do CEE/SC contidas no recredenciamento da 

IES, de maio de 2012, que sustentam o funcionamento da UnC até 2015 

e facilitarão a renovação ali prevista. 
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ANEXO A – Cursos de graduação presenciais por campu s 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS OFERTADOS PELA UNC – 

DISTRIBUÍDOS POR CAMPUS 

 

Campus: CANOINHAS (Centro e Marcílio Dias) 

 

Quadro 68 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC - Campus CANOINHAS 

N
º 

Nome do 
Curso 

Vagas 
Autoriza

das 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regim
e de 

Oferta 

Modalid
ade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização
/ 

Reconheci
mento 

1 Administraçã
o 

50 
50 Noturno Regul

ar 
Presen

cial Bacharel 

MSc. Gildo 
Carlos 

Nogueira 
Cardoso 

Decreto 
2.029 de 

16/12/2008 

2 Artes Visuais 50 

Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial Licenciado 

MS. Carla 
Süssenbach 

Pereira 

Decreto 
1.104 de 

06/08/2012 

3 Ciências 
Contábeis 

50 Noturno Regul
ar 

Presen
cial 

Bacharel 

MSc. Miriam 
Leopoldina 
Herbst de 

Lima 

Decreto 
2.035 de 

18/12/2008 

4 

Ciências 
Sociais – 

Licenciatura 
em 

Sociologia 

50 

Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial 

Bacharel e 
Licenciado 

Dr. Sandro 
Luiz 

Bazzanella 

Decreto 
1.368 de 

01/02/2013 

5 Design 50 Noturno  Regul
ar  

Presen
cial Bacharel 

Esp. 
Odimara 

Joela 
Pavesi de 

Lima 

Decreto 
1.531 de 

15/07/2008 

6 Direito 50 
50 Noturno Regul

ar 
Presen

cial Bacharel 

MSc. 
Terezinha 
Elisabete 
Padilha 

Decreto 
858 

DOESC 
07/03/2012 

7 Enfermagem 50 Diurno/Noturn
o 

Regul
ar 

Presen
cial 

Enfermeiro 

MSc. 
Isabella 
Murara 
Vieira 

Decreto 
858 

DOESC 
07/03/2012 

8 Engenharia 
de Produção 50 Noturno  Regul

ar  
Presen

cial 
Engenheiro 
de Produção 

MSc. 
ReinhardtSi

evers 

Decreto 
1562 DOE 
29/05/2013 
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N
º 

Nome do 
Curso 

Vagas 
Autoriza

das 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regim
e de 

Oferta 

Modalid
ade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização
/ 

Reconheci
mento 

9 Engenharia 
Elétrica 100 

Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 
(Matutino/Vesp

ertino 

Regul
ar 

Presen
cial 

Engenheiro 
Eletricista 

MSc. Luis 
Eduardo 
Palomino 

Bolivar 

Decreto 
1.259 de 

20/11/2012 

1
0 

Engenharia 
em 

Telecomunic
ações 

100 

Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 
(matutino / 
Vespertino) 

Regul
ar 

Presen
cial 

Engenheiro 
em 

Telecomunic
ações 

MSc. Luis 
Eduardo 
Palomino 

Bolivar 

Decreto 
1.424 

de09/06/20
08 

1
1 

Engenharia 
Florestal 100 Noturno  Regul

ar  
Presen

cial 
Engenheiro 

Florestal 

Dr. Luiz 
Cláudio 
Fossatti 

Decreto 
2.922 de 

21/12/2009 

1
2 Farmácia 100 

Uma semana 
concentrada 
ao mês em 

período 
integral 

Espe
cial 

Presen
cial Farmacêutico 

MSc. 
Juliane 

SelemeBreh
mer 

Decreto 
1.104 de 

06/08/2012 

1
3 

Licenciatura 
em 

Pedagogia 
50 Noturno  Regul

ar  
Presen

cial 
Licenciado 

MSc. Maria 
Benedita de 

Paula e 
Silva 

Polomanei 

Decreto 
1.893 de 

21/11/2008 

1
4 

Medicina 
Veterinária 100 

Integralcom 
possibilidade 
de aulas no 

período 
noturno 

Regul
ar 

Presen
cial 

Médico 
Veterinário 

Dra. 
ItairaSusko 

Decreto899  
de 

27/03/2012 

1
5 Optometria 100 

Uma semana 
concentrada 
ao mês em 

período 
integral 

Espe
cial 

Presen
cial Bacharel 

MSc. 
IsabelaMura

ra Vieira 

Decreto 
2.415 de 

24/06/2009 

1
6 

Serviço 
Social 45 

Aulas aos 
finais de 
semana e 
semanas 
concentradas 
no período de 
recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial 

Assistente 
Social 

MSc. 
Denise 

Cardoso 

Decreto 
1.852 de 

21/11/2008 

1
7 

Sistemas de 
Informação 50 Noturno  Regul

ar  
Presen

cial Bacharel 
Esp. 

Jeferson 
Knop 

Decreto 
1.104 de 

06/08/2012 

1
8 

Licenciatura 
em Ciência 
da Religião  

40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentradas 
no período de 

recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial Licenciado 

MSc. 
Arnaldo 

Erwin Mews 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
022/2010, 
de 20/05/ 

2010 

1
9 

Licenciatura 
em Educação 

Especial  
40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentradas 
no período de 

recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial Licenciado MSc. Liliane 

Neppel 

UnC-
CONSEPE 
123/2009, 

de 
27/11/2009 
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N
º 

Nome do 
Curso 

Vagas 
Autoriza

das 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regim
e de 

Oferta 

Modalid
ade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização
/ 

Reconheci
mento 

2
0 

Licenciatura 
em Geografia 

-  
40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentradas 
no período de 

recesso 
escolar 

Espe
cial 

Presen
cial Licenciado 

MSc. 
Arnaldo 

Erwin Mews 

- Decreto 
1.624 

DOESC 
21-08-2008 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

 

Núcleo Universitário: PORTO UNIÃO 

 

Quadro 69 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC - Núcleo Universitário PORTO UNIÃO 

Nº Nome do 
Curso 

Vagas 
Autori-
zadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Modali-
dade de 
Oferta 

Titulação 
Nome do(a) 
Coordena-

dor 

Autorização/ 
Reconheci-

mento e 
data 

1 Artes 
Visuais 50 Noturno Regular Presencial Licenciado 

MSc. Carla 
Süssenbach 

Pereira 

Decreto 
1.104 

06/08/2012 

2 Ciência da 
Computação 50 

Noturnocom 
aulas aos 

sábados no 
período 

matutino e 
possibilidade 
de aulas no 

período 
vespertino 

Regular Presencial Bacharel 
MSc. Otto 

Robert 
Lessing 

Decreto 
1.368 

01/02/2013 

3 Direito 
50 
50 Noturno Regular Presencial Bacharel 

MSc. 
Marcelo 

José Boldori 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

4 Educação 
Física 50 

Finais de 
Semana e 

períodos de 
recesso 
escolar 

Especial Presencial 
Bacharel e 
Licencia-

do 

Esp. Sérgio 
Dimas de 

Paula 

Decreto 038 
11/02/2011 

5 Psicologia 50 

Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 

Regular Presencial Bacharel e 
Psicólogo 

MSc. 
Luciani 
Geraldi 

Decreto 1562 
DOE 

29/05/2013 

6 
Licencia-
tura em 
Música 

40 

Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 

Regular Presen-
cial 

Licencia-
do 

MSc. Otto 
Robert 
Lessing 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
010/2011 

25/05/2011 
Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 

 

Campus: CONCÓRDIA 

 

Quadro 70 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC - Campus CONCÓRDIA 
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Nº Nome do 
Curso 

Vaga
s 

Auto-
riza-
das 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Modali-
dade de 
Oferta 

Titulação 

Nome 
do(a) 

Coorde-
nador 

Autorização
/ 

Reconheci-
mento e 

data 

1 Administraçã
o 100 Noturno Regular Presencia

l Bacharel 
MSc. 

Renato 
Artifon 

Decreto 
2.029 

16/12/2008 

2 Ciências 
Biológicas 40 Noturno Regular Presencia

l 

Bacharel e 
Licen-
ciado 

MSc. Celi 
Teresinha 

Araldi 
Favassa 

Decreto 
2.523 

DOESC 
17/08/2009 

3 Ciências 
Contábeis 50 Noturno Regular Presencia

l Bacharel 

MSc. 
Ivanir 
Salete 

Techio da 
Silva 

Decreto 
2.035 

18/12/2008 

4 
Comuni-

cação Social 
– Jorna-lismo 

50 

Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular Presencia
l 

Bacharel 

MSc. 
Camila 

Candeia 
Paz 

Decreto 858 
07/03/2012 

5 

Desenv. 
Rural 

Sustentável e 
Agroeco-logia 

50 - * a distân-
cia Bacharel 

MSc. 
Arlene 

Guaresi 
Paz de 
Oliveira 

Decreto 
DOESC 

1424 
09/06/2008 

6 Direito 50 
50 

Noturno 
Noturno ou 

Matutino 
Regular Presencia

l Bacharel 
Esp. 

Eduardo 
Nolla 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

7 Educa-
çãoFísica 40 

Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular Presencia
l 

Bacharel e 
Licen-
ciado 

MSc. 
Anelise 
Ferreira 
Pieniz 
Lunge 

Decreto 
1.259 de 

20/11/2012 

8 Enfermagem 40 Diurno / 
Noturno Regular Presencia

l 
Enfer-
meiro 

MSc. 
Tatiana 

Gaffuri da 
Silva 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

9 
Engenharia 
Ambiental 50 

Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular 
Presencia

l 

Engenheir
o 

Ambiental 

MSc. 
Graciele 
Angnes 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

1
0 

Engenharia 
Civil 50 

Noturno com 
possibilidade

s de aulas 
aos sábados 
no período 
matutino e 
vespertino 

Regular Presencia
l 

Engenheir
o Civil 

MS. Flávio 
da Silva 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
030/2011 

21/09/2011 

1
1 Farmácia 50 Noturno Regular 

Presencia
l 

Farma-
cêutico 

Dra. 
Juliana 

Valentini 

Decreto 
1.104 

06/08/2012 

1
2 Fisioterapia 40 Diurno Regular Presencia

l 
Fisiote-
rapeuta 

MSc 
Adriana 

Gasparett
o 

Decreto 
2.523 

17/08/2009 

1
3 

Letras – 
Portu-

guês/Es-
panhol/ 
Inglês 

50 

Noturno ou 
finais de 

semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Regular 
ou 

Especia
l 

Presencia
l 

Licen-
ciado 

Esp. 
Inézia D. 
Zanardi 

- Decreto 
1.494 

DOESC 
18/04/2013 

1 Nutrição 40 Diurno / Regular Presencia Nutrici- MSc. Ana Decreto 
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Nº Nome do 
Curso 

Vaga
s 

Auto-
riza-
das 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Modali-
dade de 
Oferta 

Titulação 

Nome 
do(a) 

Coorde-
nador 

Autorização
/ 

Reconheci-
mento e 

data 

4 Noturno l onista Letícia 
Vargas 

Barcelos 

1.598 
12/08/2008 

1
5 Psicologia 50 

Noturno com 
possibilidade

s de aulas 
aos sábados 

Regular Presencia
l 

Bacharel e 
Psicó-logo 

MSc. 
Tainara 
Cristina 

Nesi 

Decreto 
1.258 

20/11/2012 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

 

 

 

Campus: CURITIBANOS 

 

Quadro 71 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC - Campus CURITIBANOS 

Nº Nome do 
Curso 

Vagas 
Autori
-zadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Moda-
lidade de 

Oferta 
Titulação 

Nome do(a) 
Coordenado

r 

Autorização
/ 

Reconheci-
mento e 

data 

1 Adminis-
tração 

50 Noturno Regular Presencia
l 

Bacharel 
MSc. Débora 

Aparecida 
Almeida 

Decreto 
2.029 

16/12/2008 

2 
Arquitetur

a e 
Urbanismo 

50 Noturno Regular Presencia
l 

Arquiteto 
Urbanista 

Esp. Newton 
Marçal 
Santos 

Decreto 
1.748 

18/09/2013 

3 
Ciências 

Contá-beis 45 

Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Especia
l 

Presencia
l Bacharel 

Esp. 
Claudiane 

Michaltchuk 
Terhorst 

Decreto 
2.035 

18/12/2008 

4 Direito 50 
50 Noturno Regular Presencia

l Bacharel 
Esp. Nelson 

José dos 
Santos 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

5 Educa-ção 
Física 50 

Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Especia
l 

Presencia
l 

Bacharel e 
Licenciado

- 

MSc. Marcos 
Adelmo dos 

Reis 

Decreto 
1494 

18/04/2013 

6 

Engenha-
ria de 

Controle e 
Automa-

ção 

50 Noturno  Regular  Presencia
l 

Enge-
nheiro de 
controle e 

Auto-
mação 
Meca-
trônico 

MSc. Nilton 
Kazuo 
Gomes 
Suzuki 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

7 

Licencia-
tura em 
Pedago-

gia 

50 

Noturno ou 
Finais de 
Semana e 
semanas 

concentrada
s 

Regular 
ou 

Especia
l 

Presencia
l 

Licen-
ciado 

MSc. Ligia da 
Silva Martins 

Decreto 
1.893 

21/11/2008 
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Nº Nome do 
Curso 

Vagas 
Autori
-zadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Moda-
lidade de 

Oferta 
Titulação 

Nome do(a) 
Coordenado

r 

Autorização
/ 

Reconheci-
mento e 

data 

8 

Licencia-
tura em 

Ciência da 
Religião 

40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentrada
s no período 
de recesso 

escolar 

Especia
l 

Presencia
l 

Licen-
ciado 

Dr. Geraldo 
Antonio  
da Rosa 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
022/2010, 

20/05/ 2010 

9 Artes 
Visuais 40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentrada
s no período 
de recesso 

escolar 

Especia
l 

Presencia
l 

Licen-
ciado 

Esp. Carla 
Sussenbach 

Decreto 
1.104 

06/08/2012 

1
0 

Licencia-
tura em 

Geogra-fia 
40 

Finais de 
Semana e 
Semanas 

concentrada
s no período 
de recesso 

escolar 

Especia
l 

Presencia
l 

Licen-
ciado 

MSc. Jeanine 
Rodermel 

Decreto 
1.624 

21/08/2008 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

Campus: MAFRA 

 

Quadro 72 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC - Campus MAFRA 

Nº 
Nome 

do 
Curso 

Vagas 
Autori-
zadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de Oferta 

Modali
dade 

de 
Oferta 

Titula-
ção 

Nome do(a) 
Coordena-

dor 

Autorização/ 
Reconheci-

mento e data 

1 Adminis-
tração 100 Noturno Regular Presen

cial 
Bacha-

rel 
MSc. Carlos 
Otávio Senff 

Decreto 2.029 
16/12/2008 

2 
Ciências 
Biológi-

cas 
55 Noturno Regular Presen

cial 

Bacha-
rel e 

Licenci
ado 

Dra. 
Maristela 
Povaluk 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
055/2011 

3 
Ciências 
Contá-

beis 
60 Noturno Regular Presen

cial 
Bacha-

rel 

MSc. 
Luciano 
Bendlin 

Decreto 2.035 
18/12/2008 

4 Direito 100 Noturno Regular Presen
cial 

Bacha-
rel 

MSc. Mariza 
Schuster 
Bueno 

Decreto 858 
DOESC 

07/03/2012 

5 
Educa-

ção 
Física 

60 

Noturno aulas 
aos sábados no 
período matutino 

e vespertino 

Regular Presen
cial 

Bacha-
rele 

Licenci
ado 

Dr. Nilton 
Furquim 
Junior 

Decreto 038 
11/02/2011 
2012 ainda 

não publicado 

6 Enferma
gem 50 Noturno / Diurno Regular Presen

cial 
Enferm

eiro 

MSc. 
Esvaldo 
Antunes 

Decreto 1.494 
18/04/2013 

7 Engenha
ria Civil 50 

Noturno com 
possibilidades de 

aulas aos 
sábados no 

período matutino 
e vespertino 

Regular Presen
cial 

Enge-
nheiro 
Civil 

DR. Jorge 
Nunes 

Resolução 
UnC-

CONSUN 
030/2011 

21/09/2011 
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Nº 
Nome 

do 
Curso 

Vagas 
Autori-
zadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime 
de Oferta 

Modali
dade 

de 
Oferta 

Titula-
ção 

Nome do(a) 
Coordena-

dor 

Autorização/ 
Reconheci-

mento e data 

8 Fisiotera
pia 50 

Noturno com 
possibilidade de 

aulas aos 
sábados 

Regular Presen
cial 

Fisiote-
rapeuta 

MSc. Malu 
Cristina De 

Araújo 
Montoro 

Lima 

Decreto 1.301 
06/12/2012 

9 História 50 

Aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas em 

períodos de 
recesso escolar 

Regular 
Presen

cial 

Bacha-
rel e  

Licen-
ciado 

MSc. 
Rozana 

Ferraz De 
Deus 

Decreto 2.415 
24/06/2009 

10 

Letras – 
Portu-
guês/ 
Inglês 

50 

Aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas em 

períodos de 
recesso escolar 

Regular Presen
cial 

Licen-
ciado 

Esp. Raquel 
Weber 
Valério 

Decreto 1.729 
07/10/2008 

11 Matemá-
tica 50 

Aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas em 

períodos de 
recesso escolar 

Regular Presen
cial 

Licen-
ciado 

MSc. Mara 
Ribeiro 
Bartnik 

Decreto 1.694 
18/09/2008 

12 Psicolo-
gia 50 

Noturno com 
possibilidade de 

aulas aos 
sábados 

Regular Presen
cial 

Bacha-
rel e 

Psicó-
logo 

Esp. Tadeu 
David 

Geronasso 

Decreto 1.258 
20/11/2012 

13 

Sistemas 
de 

Informa-
ção 

50 

Noturno ou aulas 
aos finais de 

semana e 
semanas 

concentradas em 
períodos de 

recesso escolar 

Regular 
ou 

Especial 

Presen
cial 

Bacha-
rel 

MSc. Carlos 
Rafael 

Guerber 

Decreto 1.104 
06/08/2012 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

Núcleo: RIO NEGRINHO 

 

Quadro 73 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Núcleo Universitário RIO NEGRINHO 

Nº 
Nome 

do 
Curso 

Vagas 
Autoriz

adas 

Turno (Matutino, 
Vespertino, 

Noturno, Regime 
Especial 

Regime 
de 

Oferta 

Modali
dade 

de 
Oferta 

Titulaç
ão 

Nome do(a) 
Coordenado

r 

Autorização/ 
Reconhecim

ento 

1 Adminis-
tração 50 Noturno Regular Presen

cial 
Bacha-

rel 
MSc. Carlos 
Otávio Senff 

Decreto 2.029 
16/12/2008 

2 
Ciências 
Contá-

beis 
45 Noturno Regular Presen

cial 
Bacha-

rel 

MSc. 
Luciano 
Bendlin 

Decreto 2.035 
18/12/2008 

3 Design 45 Noturno Regular Presen
cial 

Bacha-
rel 

MSc. Cirene 
Linzmeyer 

Heyse. 

Decreto 1.259 
20/11/2012 

4 
Pedago-

gia 50 

Aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas em 

períodos de 
recesso escolar 

Regular 
ou 

Especial 

Presen
cial 

Licen-
ciado 

MSc. Zamir 
Kowalski 
Nogueira 

Decreto 1.893 
21/11/2008 
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Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Cursos de pós-graduação presenciais ofert ados pela UnC 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAIS POR CAMPUS 

 

Quadro 74 - Cursos de Pós Graduação Ofertados pela UnC em Canoinhas 

Canoinhas  

CURSO CARGA 
HORÁRIA 

TEMPO DE 
INTEGRALIZAÇÃO ANO DE OFERTA 

Engenharia de Software – PU 390 17 meses 2010 

Gestão da Responsabilidade Social 
360 17 meses 2010 

MBA em Gestão da Inovação 390 17 meses 2010 

Administração de Recursos Humanos 
com área de concentração em Gestão 
de Pessoas 

360 14 meses 2011 

Contabilidade Tributária 420 16 meses 2011 

Avaliação Psicológica – PU 360 14 meses 2012 

Ciências Jurídicas Para a Magistratura 
(Modulo I) 

360 15 meses 2012 

MBA em Gestão da Excelência 360 15 meses 2012 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

Quadro 75 - Cursos de Pós Graduação Ofertados pela UnC em Concórdia 
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Concórdia 

CURSO CARGA 
HORÁRIA 

TEMPO DE 
INTEGRALIZAÇÃO ANO DE OFERTA 

Controladoria, Auditoria e Perícia – II  435 
6 meses após o 

último dia de aula 
2010 

Direito do Trabalho e Previdenciário – 
Turma III  

390 
6 meses após o 

último dia de aula 
2010 

MBA em Gestão Empresarial – Turma II  405 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Urgências  360 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Engenharia de Segurança do trabalho – 
Turma II  

650 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Enfermagem do Trabalho - Turma VIII  450 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Enfermagem Obstétrica - Turma III 570 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Gestão e Tratamento de Efluentes 420 
6 meses após o 

último dia de aula 
2010 

Gestão de Pessoas – Turma IV  375 
6 meses após o 

último dia de aula 
2010 

Segurança Pública –  Turma II - 
Convênio ENSINARE 

360 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Serviço Social e Políticas Públicas – 
Turma II ENSINARE 

395 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2010 

Assessoria de Comunicação e Mídias 
Digitais 

360 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

Gestão de Pessoas – Turma V 
Convênio Ensinar (São Miguel Do 
Oeste)  

375 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

Gestão de Pessoas – Turma VI  375 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

MBA em Auditoria em Saúde – Turma II  440 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

MBA em Gestão Empresarial – Turma 
III 

405 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

Serviço Social e Políticas Públicas – 
ENSINARE (Lages)  

395 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2011 

Transtornos na Infância e Adolescência 
- Abordagem Interdisciplinar –
LydiaCoriat em Balneário Camboriú 

360 
6 meses após o 

último dia de aula 
2011 

Treinamento Esportivo e Personalizado 
e Ensino e Treinamento em Esportes 
Coletivos (ENSINARE (São Miguel Do 
Oeste) 

360 30 meses a partir do 
1º dia de aula 

2011 
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Concórdia 

Atenção a Saúde Mental, Álcool e 
Drogas  360 

30 meses a partir do 
1º dia de aula 2012 

Ciência e Tecnologia de Alimentos  390 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2012 

MBA em Gestão Empresarial – Turma 
IV  

405 
30 meses a partir do 

1º dia de aula 
2012 

Engenharia de Segurança do Trabalho 
– Turma V -  630 

30 meses a partir do 
1º dia de aula 2012 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

Quadro 76 - Cursos de Pós Graduação Ofertados pela UnC em Curitibanos 

Curitibanos 

CURSO CARGA 
HORÁRIA 

TEMPO DE 
INTEGRALIZAÇÃO ANO DE OFERTA 

Segurança Pública I 360 26/04/10 à 26/09/12 2010 

Gestão Empresarial   360 19/02/10 à 19/08/12 2010 

Segurança Pública II   360 16/05/10 à 16/10/12 2010 

Neuropsicologia Educacional  330 19/06/10 à 19/12/12 2010 

Ciências Jurídicas para Magistratura  360 20/08/10 á 20/02/13 2010 

Ciências Contábeis – Controladoria  360 04/12/10 à 04/06/13 2010 

Gestão Empresarial  II   360 29/04/11 à 29/10/13 2011 

Marketing e Vendas   390 16/12/11 à 16/06/14 2011 

Controladoria Planejamento Tributário  360 15/12/12 a 15/06/15 2012 

Ed.Física – Atividade Física e Saúde -  390 23/11/12 à 23/05/15 2012 

Magistério Superior   90 08/04/10 à 08/10/12 2010 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

Quadro 77 - Cursos de Pós-Graduação Ofertados pela UnC em Mafra 

Mafra 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 
TEMPO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 
ANO DE OFERTA 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas  

360h/a 30meses 2010 

Controladoria, Auditoria e Perícia 435h/a 
15/04/2011 
13/04/2013 

2011 

MBA em Marketing de Vendas  390h/a 20/05/2011 2011 
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Mafra 

23/02/2013 

Direito Tributário e Trabalhista  435h/a 
22/07/2011 

  
22/01/2014 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas   

360h/a 30meses 2011 

Controladoria, Auditoria ePerícia 435h/a 
18/05/2013 

2012 
28/02/2014 

Gestão e Auditoria Ambiental  
Biológicas 

435h/a 
11/05/2012 

2012 
23/05/2014 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas   

360h/a 
11/05/2012 

2012 
20/01/2014 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas  

360h/a 30meses 2010 

Controladoria, Auditoria e Perícia 435h/a 
15/04/2011 
13/04/2013 

2011 

MBA em Marketinge Vendas  390h/a 
20/05/2011 

2011 
23/02/2013 

Direito Tributário e Trabalhista   435h/a 
22/07/2011 

  
22/01/2014 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas   

360h/a 30meses 2011 

Controladoria, Auditoria ePerícia 435h/a 
18/05/2013 

2012 
28/02/2014 

Gestão e Auditoria Ambiental  
Biológicas 

435h/a 
11/05/2012 

2012 
23/05/2014 

Planejamento Estratégico e Gestão de 
Pessoas   

360h/a 
11/05/2012 

2012 
20/01/2014 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
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ANEXO C – Cursos a distância (EAD) 
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CURSOS A DISTÂNCIA OFERTADOS PELA UnC 

 

Cursos de Graduação à Distância 

 

Quadro 78 - Cursos de Graduação à Distância Ofertados pela UnC 

Curso Titulação Carga horária 
Tempo de 

Integralização 
(meses) 

1) Administração Bacharel 2730 48 
2) Ciências Contábeis Bacharel 2730 48 
3) Letras – Língua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas 

Licenciatura 2865 42 

4) Pedagogia Licenciatura 3225 48 
5) Tecnologia em Gestão Financeira Tecnólogo 1605 30 
6) Tecnologia em Negócios Imobiliários Tecnólogo 1680 30 
7) Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos 

Tecnólogo 1605 30 

8) Tecnologia em Logística Tecnólogo 1605 30 
9) Tecnologia em Marketing Tecnólogo 1605 30 
10) Tecnologia em Processos Gerenciais Tecnólogo 1890 36 
11) Tecnologia em Secretariado Tecnólogo 1620 30 
Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 

 

Cursos de Pós-Graduação a Distância 

 

Quadro 79 – Cursos de Pós-Graduação a Distância Ofertados pela UnC 
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Cursos em 2012 (total 13)  Carga horária  
Tempo de 

Integraliza-ção 
(meses) 

1-Educação Inclusiva 480 6 ou 15 
2 - Educação Infantil 585 6 ou 15 
3 - Gestão Escolar 570 6 ou 15 
4 - Educação Ambiental 420 6 ou 15 
5 - Alfabetização 510 6 ou 15 
6 - Libras 375 17 
7 - Tecnologia e Educação À Distância 459 6 ou 15 
8 - Psicopedagogia Institucional 504 6 ou 15 
9 - Negócios com Ênfase em Finanças   410 18 
10- Negócios com Ênfase em Gestão de Negócios 410 18 
11- Negócios com Ênfase em Logística  440 18 
12- Negócios com Ênfase em Marketing  440 18 
13- Advocacia Geral  506 14 
14- Direito do Trabalho    507 12 
15- Direito Processual Civil 492 12 
Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Infraestrutura descritiva da UnC 
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Quadro 80 - Quantidade de ambientes campus Mafra 
MAFRA 

Curso  Sala 
Coordenação 

Salas de 
aula 

Laboratório/Outros  

ADMINISTRAÇÃO 
01 05 Laboratórios de informática 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

01 05 Laboratório de Biologia 
Herbário 
Cempáleo 
Laboratório de Anatomia 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

01 04 Laboratório Contábil 
Laboratórios de Informática 
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 

DIREITO 01 10 NPJ 

ENFERMAGEM 

01 04 Clínica de Enfermagem 
Clinica de Fisioterapia 
Laboratório de Anatomia 
Laboratório de Biologia 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

02 06 Ginásio Poliesportivo 
Pista de Atletismo 
Campo de Futebol 
Laboratório de Anatomia 

FISIOTERAPIA 

01 04 Clinica de Fisioterapia 
Laboratório de Anatomia 
Laboratório de Biologia 
Clinica de Neuropediatria 

PSICOLOGIA 

01 05 Clinica de Neuropediatria 
Cep – Comitê de Ética 
Núcleo de Psicologia 
Sala de Psicomotricidade 
Ludoterapia 
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Lab. de Psicologia Experimental 
Laboratório de Anatomia 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

01 04 Laboratórios de Informática 

ENG. CIVIL 01 02 Laboratórios de Informática 
Laboratório de Física 

LIC. EM HISTÓRIA 01 04 Laboratórios de Informática 
LIC. EM LETRAS 01 03 Laboratórios de Informática 
LIC. EM 
MATEMÁTICA 

01 02 Laboratórios de Informática 
Laboratório de Física 

LIC. EM ED. 
ESPECIAL 

01 02 Laboratórios de Informática 
Brinquedoteca 

RIO NEGRINHO 
Curso Sala 

Coordenação 
Salas de 

aula 
Laboratório/Outros 

ADMINISTRAÇÃO 01 04 Laboratórios deInformática 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

01 01 Laboratórios de Informática 

DESIGN 
01 04 Laboratórios de Informática, Marcenaria, 

maquetaria 
LIC. EM 
PEDAGOGIA 

01 03 Laboratórios de Informática e 
brinquedoteca 

Fonte: Setor Patrimônio - UnC Mafra (2012) 
 

 

 

Quadro 81 - Quantidade de ambientes campus Curitibanos 
CURITIBANOS 

Curso Sala 
Coordenação 

Salas de 
aula 

Laboratório/Outros 

ADMINISTRAÇÃO 
Sala 

compartilhada 
04 04 laboratórios de informática que são de 

uso comum entre os cursos inclusive EaD 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

01 05 01 Maquetaria 
01 Ateliê 
01 Lab desenho técnico 

LIC. EM ARTES 
VISUAIS 

Sala 
compartilhada 

01 04 laboratórios de informática que são de 
uso comum entre os cursos inclusive EaD 

LIC. EM CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO 

Sala 
compartilhada 

01 04 laboratórios de informática que são de 
uso comum entre os cursos inclusive EaD 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Sala 
compartilhada 

04 04 laboratórios de informática que são de 
uso comum entre os cursos inclusive EaD 

DIREITO 
Sala 

compartilhada 
05 04 laboratórios de informática que são de 

uso comum entre os cursos inclusive EaD 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
01 05 01 anatomia humana 

01 Microscopia 

ENG. 
MECATRÔNICA 

01 05 01 eletronica 
01 Metalografia 
01 Robotica 
01 eletrotécnica + CLP + Pneumática 
01 Lab desenho técnico 

LIC. EM 
GEOGRAFIA 

Sala 
compartilhada 

01 04 laboratórios de informática que são de 
uso comum entre os cursos inclusive EaD 

LIC. EM 
PEDAGOGIA 

Sala 
compartilhada 

03 04 laboratórios de informática que são de 
uso comum entre os cursos inclusive EaD 

LIC. EM LETRAS 
Sala 

compartilhada 
01 04 laboratórios de informática que são de 

uso comum entre os cursos inclusive EaD 
Fonte: Setor Patrimônio – UnC Curitibanos (2012) 
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Quadro 82 - Quantidade de ambientes campus Canoinhas 
CANOINHAS 

Curso Sala 
Coordenação 

Salas de 
aula 

Laboratório/Outros 

ADMINISTRAÇÃO 1 04 Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

01 03 Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 

DIREITO – CNI 01 05 Núcleo de Práticas Jurídicas  
LIC. EM ARTES 
VISUAIS 

01 03 01 Ateliê de Artes, 02 Ateliês de Cerâmica 

LIC. EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

01 02 -x-x-x-x- 

LIC. EM 
PEDAGOGIA 

01 02 Brinquedoteca 

OPTOMETRIA 
01 04 Clínica Universitária de Saúde Visual 

01 Laboratório Optometria 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

 02 Laboratório de Informática, NAPI (Núcleo...) 
Laboratório de Rede. 

SERVIÇO SOCIAL 01 01 -x-x-x-x-x- 
LIC. EM CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO 

 01 -x-x-x-x-x- 

LIC. EM 
GEOGRAFIA 

 01 -x-x-x-x-x- 

LIC. EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

 01 Brinquedoteca 
 
 

MARCÍLIO DIAS  
Curso Sala 

Coordenação 
Salas de 

aula 
Laboratório/Outros 

DESIGN 
01 02 Laboratório desenho, Marcenaria, Núcleo-

Pesquisa qualitativa, Radio/TV, Laboratório 
de Informática 

ENG. DE 
PRODUÇÃO 

01 04 Segurança do Trabalho e Metrologia, 
Energias renováveis e Desenvolvimento 
tecnológico, Circuitos elétricos, 
Eletricidade, Segurança do Trabalho e 
Metrologia, Energias renováveis e 
Desenvolvimento tecnológico, Circuitos 
elétricos, Eletricidade 

ENG. ELÉTRICA 
01 05 Segurança do Trabalho e Metrologia, 

Energias renováveis e Desenvolvimento 
tecnológico, Circuitos elétricos, Eletricidade  

ENG. FLORESTAL 

01 04 Química/Nutrição, Microbiologia e 
Parasitologia, Alimentos, Citologia e 
Histologia, Laboratório Pesquisa I, 
Laboratório Pesquisa II, 
Entomologia, Geoprocessamento, Manejo 
florestal, Sementes, Viveiro, Tecnologia da 
Madeira /Anatomia da Madeira e 
Laboratório dos Solos. 

FARMÁCIA 

01 06 Química/Nutrição, Microbiologia e 
Parasitologia, Alimentos, Citologia e 
Histologia, Laboratório Pesquisa I, 
Laboratório Pesquisa II, 
Farmacotécnica/Cosmetologia, 
Hematologia/Bioquímica, Anatomia 
humana, Anatomia animal, Montagem de 
esqueletos pequenos (anatomia), 
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Patologia/necropsia, Hospital veterinário 
pequenos e grandes animais, Analises 
clinicas, Biotecnologia da produção, 
Diagnostico por Imagem, Montagem de 
esqueletos grandes (anatomia) 09 

MEDICINA 
VETERINÁRIA 

01 05 Química/Nutrição, Microbiologia e 
Parasitologia, Alimentos, Citologia e 
Histologia, Laboratório Pesquisa I, 
Laboratório Pesquisa II, 
Farmacotécnica/Cosmetologia, 
Hematologia/Bioquímica, Anatomia 
humana, Anatomia animal, Montagem de 
esqueletos pequenos (anatomia), 
Patologia/necropsia, Hospital veterinário 
pequenos e grandes animais, Analises 
clinicas, Biotecnologia da produção, 
Diagnostico por Imagem, Montagem de 
esqueletos grandes (anatomia) 

PORTO UNIÃO 
Curso Sala 

Coordenação 
Salas de 

aula 
Laboratório/Outros 

CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 

1 3 Laboratórios de Informática, Laboratório de 
eletrônica e Laboratório de redes. 

DIREITO 1 5 NPJ e Laboratório de Informática 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
1 3 Ginásio de Esportes, e academia, pista de 

atletismo e piscina externa 
LIC. EM ARTES 
VISUAIS 

1 1 Ateliê 

LIC. EM MÚSICA 1 2 Laboratório de música 

PSICOLOGIA 
1 5 Laboratório experimental, Laboratório de 

anatomia, Laboratório de dinâmica e 
Clínica de psicologia 

Fonte: Setor Patrimônio - UnC Canoinhas (2012) 
 

Quadro 83 - Quantidade de ambientes campus Concórdia 
Curso  Sala 

Coordenação 
Salas de 

aula 
Laboratório/Outros  

ADMINISTRAÇÃO 01 04 Laboratórios de informática 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

01 04 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Fisica, Botanica, Fisiologia/Zoologia, Fisico-
quimica, Quimica, Quimica/Bioquimica, 
Anatomia, Microscopia, Microbiologia, 
GEMA,  

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

01 04 Laboratórios de informática 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

DES. RURAL E 
AGROECOLOGIA 

- - - 

DIREITO 01 10 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Núcleo de Práticas Jurídicas 

EDUCAÇÃO FÍSICA 01 05 Ginásio Poliesportivo 
Pista de Atletismo 
Campo de Futebol 
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Laboratório de Anatomia 
Salas de multi-meios 
Laboratórios de Anatomia, Microscopia, 
Enfermagem, Dinamica de grupo 
Biblioteca 

LIC. EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

01 01 Laboratório PARFOR 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

MATEMÁTICA 01 01 Laboratórios de Informática 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

NUTRIÇÃO 01 - Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Laboratório de anatomia 
Laboratório de bioquímica 
Laboratório de Técnica Dietética 
Laboratório de biotecnologia 
Laboratório de análise sensorial 
Laboratório de microbiologia 
Laboratório físico-química 
Laboratório de química 
Laboratório de fisiologia comparada 
Laboratório de atendimento nutricional. 

ENFERMAGEM 01 04 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Laboratório de Anatomia 
Laboratório de Enfermagem 
Laboratório de Microscopia, laboratório de 
Microbiologia, Laboratório de Anatomia 

ENG. AMBIENTAL E 
SANITÁRIA 

01 04 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Laboratórios de físico-química, Química, 
Efluentes, Física, Zoologia/Fisiologia, 
Microbiologia, Microscopia e Desenho 
técnico 

ENGENHARIA CIVIL 01 04 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Laboratórios de Quimica, Fisica, Efluentes 
e Desenho técnico 

FARMÁCIA 01 04 Salas de multi-meios 
Biblioteca 
Laboratório de anatomia 
Laboratório de bioquímica 
Laboratório de Técnica Dietética 
Laboratório de biotecnologia 
Laboratório de análise sensorial 
Laboratório de microbiologia 
Laboratório físico-química. 
Laboratório de química 
Laboratório de fisiologia comparada 
Laboratório de microscopia 
Laboratório de Farmacognosia 
Laboratório de Cosmetologia. 
Laboratório de Parasitologia. 

FISIOTERAPIA 01 04 Clinica Escola de Fisioterapia 
Biblioteca 
Laboratórios de Química/Bioquímica, 
Anatomia, Microscopia, Microbiologia, 
Enfermagem, Dinâmica de grupo, 
Laboratórios do Curso de Fisioterapia 
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(Cinesioterapia e Eletroterapia) 
PSICOLOGIA 01 05 Núcleo de Psicologia 

Laboratório de anatomia; Neuroanatomia; 
Laboratório de dinâmica de grupo 
Biblioteca 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

01 04 Laboratórios de informática 
Salas de multi-meios 
Biblioteca 

LIC. em LETRAS - 
ESPANHOL 

01 01 Salas de multi-meios 
Biblioteca 

Fonte: Setor Patrimônio – UnC Concórdia (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – RELAÇÃO VAGAS, OFERTA E DEMANDA, MATRÍCUL AS 

 

 

 

 



233 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 160 - Demanda candidato/vaga UnC – Vestibular UnC/ACAFE – 1º e 2° semestre de 2011 

Curso  Campus Total de 
inscritos 

Total 
matrícul

as 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados 

Administração Canoinhas 75 50 50 1,50 100% 

Artes visuais Canoinhas 22 22 50 0,44 44% 

Ciências contábeis Canoinhas 31 36 50 0,62 72% 

Ciências sociais Canoinhas 27 
Cancel

ado 50 0,54 - 

Design Canoinhas 14 
Cancel

ado 
50 0,28 - 

Direito Canoinhas 113 83 
10
0 

1,13 83% 

Enfermagem Canoinhas 18 
Cancel

ado 50 0,36 - 

Engenharia de produção Canoinhas 30 18 50 0,60 36% 

Engenharia elétrica Canoinhas 42 27 50 0,84 54% 

Engenharia florestal Canoinhas 29 25 50 0,58 50% 

Farmácia Canoinhas 59 41 50 1,18 82% 

Licenciatura em pedagogia Canoinhas 40 26 50 0,80 52% 

Medicina veterinária Canoinhas 85 42 50 1,70 84% 

Optometria Canoinhas 46 
Cancel

ado 
50 0,92 - 

Serviço social Canoinhas 18 
Cancel

ado 
50 0,36 - 

Sistemas de informação Canoinhas 25 27 50 0,50 54% 

Administração Concórdia 57 50 50 1,14 100% 
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Curso  Campus Total de 
inscritos 

Total 
matrícul

as 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados  
Ciências biológicas Concórdia 24 40 40 0,60 100% 

Ciências contábeis Concórdia 33 24 50 0,66 48% 

Comunicação social – 
jornalismo 

Concórdia 14 
cancel

ado 
50 0,28 - 

Comunicação social – 
publicidade e propaganda 

Concórdia 13 
cancel

ado 
50 0,26 - 

Desenvolvimento rural 
sustentável e agroecologia 

Concórdia 13 
cancel

ado 
50 0,26 - 

Direito Concórdia 130 100 
10
0 

1,30 100% 

Educação física Concórdia 30 40 40 0,75 100% 

Enfermagem Concórdia 15 23 40 0,38 58% 

Engenharia ambiental e 
sanitária 

Concórdia 42 37 50 0,84 74% 

Farmácia Concórdia 14 cancel
ado 

50 0,28 - 

Fisioterapia Concórdia 27 20 40 0,68 50% 

Nutrição Concórdia 18 
cancel

ado 
40 0,45 - 

Psicologia Concórdia 34 18 50 0,68 36% 

Sistemas de informação Concórdia 35 27 50 0,70 54% 

Administração Curitibanos 50 44 50 1,00 88% 

Arquitetura e urbanismo Curitibanos 33 21 50 0,66 42% 

Ciências contábeis Curitibanos 34 28 50 0,68 56% 

Direito Curitibanos 41 34 50 0,82 68% 

Educação física Curitibanos 42 20 50 0,84 40% 

Engenharia de controle e 
automação – mecatrônica 

Curitibanos 39 27 50 0,78 54% 

Pedagogia Curitibanos 27 26 50 0,54 52% 

Tecnologia em gestão da 
tecnologia da informação 

Curitibanos 31 
cancel

ado 
50 0,62 - 

Administração Mafra 117 90 
10
0 

1,17 90% 

Ciências biológicas Mafra 60 45 55 1,09 82% 

Ciências contábeis Mafra 50 58 60 0,83 97% 

Direito Mafra 155 99 10
0 

1,55 99% 

Educação física Mafra 113 57 60 1,88 95% 

Enfermagem Mafra 68 52 50 1,36 104% 

Fisioterapia Mafra 79 47 50 1,58 94% 

História Mafra 28 22 50 0,56 44% 

Letras – língua portuguesa e 
língua inglesa e respectivas 

literaturas 
Mafra 34 28 50 0,68 56% 

Matemática Mafra 18 
cancel

ado 
50 0,36 - 

Psicologia Mafra 67 43 50 1,34 86% 
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Curso  Campus Total de 
inscritos 

Total 
matrícul

as 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados  
Sistemas de informação Mafra 34 27 50 0,68 54% 

Artes visuais – PU Porto União 18 
Cancel

ado 
50 0,36 - 

Ciência da computação - PU Porto União 29 Cancel
ado 

50 0,58 - 

Direito – PU Porto União 44 43 50 0,88 86% 

Educação física - PU Porto União 25 
Cancel

ado 
50 0,50 - 

Psicologia – PU Porto União 47 36 50 0,94 72% 

Administração Rio Negrinho 52 41 50 1,04 82% 

Ciências contábeis Rio Negrinho 25 21 60 0,42 35% 

Design Rio Negrinho 40 23 50 0,80 46% 

Licenciatura em pedagogia Rio Negrinho 56 39 50 1,12 78% 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2011. 
 

Tabela 161 - Demanda candidato/vaga UnC – Vestibular UnC/ACAFE – 1º e 2° semestre de 2012 

Curso Campus 
Total 

inscritos 
Total 

matrículas 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados 

Administração Canoinhas 80 56 50 1,60 112% 

Artes Visuais Canoinhas 16 6 50 0,32 12% 

Ciências Contábeis Canoinhas 47 47 50 0,94 94% 

Ciências Sociais Canoinhas 30 26 50 0,60 52% 

Design Canoinhas 14 23 50 0,28 46% 

Direito Canoinhas 72 60 
10
0 

0,72 60% 

Engenharia de 
Produção 

Canoinhas 30 37 50 0,60 74% 

Engenharia Elétrica Canoinhas 43 36 50 0,86 72% 

Engenharia Florestal Canoinhas 56 47 50 1,12 94% 

Farmácia Canoinhas 52 46 50 1,04 92% 
Licenciatura em 
Pedagogia Canoinhas 26 27 50 0,52 54% 

Medicina Veterinária Canoinhas 92 41 50 1,84 82% 

Optometria Canoinhas 58 55 50 1,16 110% 
Sistemas de 
Informação 

Canoinhas 9 5 50 0,18 10% 

Tecnologia em Papel 
e Celulose 

Canoinhas 20 10 50 0,40 20% 

Administração Concórdia 46 38 50 0,92 76% 
Ciências Biológicas - 
Bacharelado Concórdia 25 23 40 0,63 58% 

Ciências Contábeis Concórdia 33 26 50 0,66 52% 

Direito Concórdia 138 77 
10
0 

1,38 77% 

Educação Física – 
Bacharelado 

Concórdia 18 11 40 0,45 28% 

Educação Física – 
Licenciatura 

Concórdia 21 31 40 0,53 78% 

Enfermagem Concórdia 22 10 40 0,55 25% 
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Curso Campus 
Total 

inscritos 
Total 

matrículas 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados 
Engenharia Ambiental 
e Sanitária 

Concórdia 51 24 50 1,02 48% 

Engenharia Civil Concórdia 190 50 50 3,80 100% 

Farmácia Concórdia 11 3 50 0,22 6% 

Fisioterapia Concórdia 23 19 40 0,58 48% 

Nutrição Concórdia 22 12 40 0,55 30% 

Psicologia Concórdia 39 32 50 0,78 64% 
Sistemas de 
Informação 

Concórdia 39 41 50 0,78 82% 

Administração Curitibanos 92 52 50 1,84 104% 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Curitibanos 57 41 50 1,14 82% 

Ciências Contábeis Curitibanos 38 38 50 0,76 76% 

Direito Curitibanos 51 47 50 1,02 94% 

Enfermagem Curitibanos 32 20 50 0,64 40% 
Engenharia 
Mecatrônica 

Curitibanos 39 29 50 0,78 58% 

Educação Física – 
Licenciatura 

Curitibanos 44 44 50 0,88 88% 

Licenciatura em 
Pedagogia Curitibanos 50 30 50 1,00 60% 

Administração Mafra 107 87 100 1,07 87% 
Ciências Biológicas - 
Bacharelado 

Mafra 28 25 50 0,56 50% 

Ciências Biológicas - 
Licenciatura 

Mafra 19 13 50 0,38 26% 

Ciências Contábeis Mafra 67 55 50 1,34 110% 

Direito Mafra 192 107 100 1,92 107% 
Educação Física - 
bacharelado Mafra 34 36 40 0,85 90% 

Enfermagem Mafra 48 47 50 0,96 94% 

Engenharia Civil Mafra 182 47 50 3,64 94% 

Fisioterapia Mafra 91 55 50 1,82 110% 

História Mafra 30 28 50 0,60 56% 
Letras – Língua 
Portuguesa, Inglesa e 
respectivas literaturas 

Mafra 35 32 50 0,70 64% 

Educação Física – 
Licenciatura 

Mafra 64 41 40 1,60 103% 

Matemática Mafra 54 51 50 1,08 102% 

Psicologia Mafra 83 54 50 1,66 108% 
Sistemas de 
Informação 

Mafra 51 37 50 1,02 74% 

Ciência da 
Computação 

Porto União 71 39 50 1,42 78% 

Design Porto União 32 10 50 0,64 20% 

Direito Porto União 53 55 50 1,06 110% 
Licenciatura em 
Educação Física 

Porto União 32 13 50 0,64 26% 

Licenciatura em 
Música 

Porto União 45 37 50 0,90 74% 
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Curso Campus 
Total 

inscritos 
Total 

matrículas 

Va
ga
s 

Candidato 
por vaga 

Relação de 
inscritos e 

matriculados 
Psicologia Porto União 61 43 50 1,22 86% 

Administração 
Rio 

Negrinho 
48 38 50 0,96 76% 

Ciências Contábeis 
Rio 

Negrinho 
29 11 50 0,58 22% 

Design 
Rio 

Negrinho 
31 24 50 0,62 48% 

Licenciatura em 
Pedagogia 

Rio 
Negrinho 

31 30 50 0,62 60% 

Fonte: Secretaria Geral UnC, 2012 
 

 

 

 

 


