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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 sócio-econômico 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, 

“multicampi”, mantida pela Fundação Universidade do Contestado, com 

personalidade pública de direito privado, com caráter comunitário e regional sem fins 

lucrativos, que congrega os Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos e Mafra e 

os Núcleos Universitários de Rio Negrinho, Porto União e Seara. 

A UnC está concluindo o segundo ciclo de autoavaliação, compreendendo um 

conjunto de dados e informações relativos ao período de 2007 a 2010. O primeiro 

ciclo foi realizado com bases nos dados de 2004 a 2006, que culminou com a 

elaboração e entrega do relatório de autoavaliação no Conselho Estadual de 

Educação em março de 2007.  

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

constrói o conhecimento da própria realidade.  Compreender os significados de suas 

atividades, constituir dados e informações, como forma de melhoria da qualidade do 

processo de gestão.  

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

busca e sistematiza dados e informações, para analisar coletivamente os 

significados do seu papel, enquanto integradora de uma realidade regional. 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 de 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 e as dez dimensões da 

avaliação institucional, conforme o documento produzido pela ACAFE1. Abrange as 

                                            
1 No sentido de trocar experiências e possibilitar um encaminhamento comum para as IES do Sistema 
ACAFE, a Câmara de Graduação da ACAFE instituiu um Grupo de Trabalho com o objetivo de 
sistematizar uma metodologia, detalhando procedimentos e instrumentos para o desenvolvimento da 
avaliação institucional, coerentes com as diretrizes da CONAES/SESU/MEC. O Grupo de Trabalho de 
Avaliação Institucional da ACAFE foi composto por especialistas e técnicos pertencentes às 
Instituições de Ensino Superior do Sistema. A UnC e as demais instituições foram representadas nas 
oito reuniões que iniciaram em 08 de Abril de 2005, embora nem todas tenham tido participação 
constante. O GT/ACAFE trabalhou cooperativamente na elaboração e formalização das planilhas de 
avaliação e dos roteiros que compuseram o Projeto de Avaliação Institucional para as IES do Sistema 
ACAFE, a partir do qual, foram incorporadas ao presente Projeto de Avaliação Institucional da UnC. 



 

estruturas de ensino, pesquisa, extensão, administração e a própria avaliação 

institucional.  

A CPA/UnC estabeleceu uma metodologia de busca de dados e informações, 

utilizando-se de instrumentos de coleta de dados (questionários), coleta de 

documentos e análise nos documentos oficias (Estatuto, Regimento, Resoluções, 

Normas Complementares, PPI, PIDI e PPCs). Para a análise dos documentos foram 

elaborados roteiros prévios de coleta dos dados. As Pró-Reitorias ficaram 

responsáveis pelos dados de suas áreas, assim como as subcomissões atuaram 

diretamente nos campi.  

O Relatório Final da Autoavaliação constitui-se por três capítulos. O primeiro, 

denominado introdução; o segundo, apresenta a síntese e análise dos resultados da 

coleta dos dados e informações, atendendo às dez dimensões, com suas categorias 

e indicadores e o terceiro, denominado considerações finais e recomendações, 

apresenta as conclusões e recomendações gerais para a UnC aprimorar suas 

atividades e ampliar suas ações de ensino, pesquisa e extensão. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA UnC 

 

 

A UnC tem agrega uma história de mais de 30 anos de desenvolvimento da 

educação superior na região, dos quais 20 são no status de universidade. Nesta 

caminhada diversos fatos fazem da UnC uma história contemplada por 

transformações que retratam seus objetivos focados no bem estar da sua 

comunidade e no intuito de aperfeiçoar a qualidade de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

A UnC focada nas necessidades de acompanhar o cenário da educação 

superior passa um processo de reestruturação. Em face da mudança na legislação e 

novos requisitos para as instituições universitárias, a UnC deflagrou o processo de 

unificação das Fundações (mantenedora e co-mantenedoras), numa ação conjunta 

com o Mistério Público do Estado de Santa Catarina, cuja concretização deu-se no 

dia 02 de janeiro de 2010.  Este processo alterou a configuração jurídica e 

organizacional da mantenedora e da universidade. Agora o UnC tem como 

Mantenedora a Fundação Universidade do Contestado – FUnC, instituição pública 

de natureza de direito privado.  

A UnC é uma universidade multicampi, com seus campi sede em Canoinhas, 

Concórdia, Curitibanos e Mafra. Ainda desenvolve atividades de educação superior 

em seus Núcleos Universitário em Porto União, Rio Negrinho e Seara.  

Esta versão do PDI foi estruturada a partir de políticas institucionais 

elaboradas com base nas dimensões da Avaliação Institucional. A partir da definição 

dos princípios institucionais, principalmente daqueles que deram suporte para a 

reestruturação da instituição foram elaborados os objetivos e metas em observação 

às recomendações da Comissão Permanente de Avaliação. As recomendações 

estabelecidas no relatório foram analisadas na perspectiva do novo formato 

jurídico/organizacional da UnC. Assim sendo as dificuldades identificadas e 

necessidades de procedimentos para o desenvolvimento da Instituição na promoção 

do Ensino, Pesquisa e Extensão indissociados, bem como na organização 
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administrativa, visando à sustentabilidade financeira, são contempladas por um 

conjunto de ações estratégicas estabelecidas neste documento.  

Com isso se construiu o presente documento que deverá servir de subsídio 

para as atividades que serão desenvolvidas nos próximos anos na Universidade. 

Ciente de que não se trata de um documento definitivo, principalmente pelo fato de 

que a UnC está no processo de reconfiguração institucional, este documento deverá 

estar permanentemente avaliação, ampliação e reestruturação, para que se possa 

acompanhar de forma permanentemente atualizada o processo de desenvolvimento 

educacional. 

 

 

1.2 ATOS DE CREDENCIAMENTO DA UnC E DA FUnC 

 

 

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. 

 

 

1.3 A UnC E O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

– SINAES 

 

 

Através da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, institui-se o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.  A sistemática da avaliação 

da Educação Superior foi complementada pela promulgação do Decreto 5.773 de 9 

de maio de 2006.  

O ingresso da UnC no SINAES está respaldado, também, pela  aprovação do 

Parecer n. 386/2004 pelo CEE/SC, conforme DO SC no. 17.827 de 16.02.2006, do 

regime de cooperação MEC/CEE/SC. O processo de autoavaliação segue ao que 

está estabelecido na Resolução 107/2007 de 20 de novembro de 2007. 
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O Programa de Avaliação Institucional da Universidade do Contestado segue 

os princípios e dimensões do SINAES, ou seja, inserindo-se nos três processos 

diferenciados:  

a) Avaliação das Instituições de Educação Superior - AVALIES;  

b) Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG;  

c) Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

A Avaliação das Instituições de Educação Superior - AVALIES é desenvolvida 

em duas etapas: a primeira, constituída por um processo de autoavaliação, pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), nomeada através da Portaria UnC – 

018/2008, tomando como referência o presente projeto; e a segunda, através da 

avaliação externa. A partir do ano de 2005, a UnC passou a participar também do 

ENADE.  

Dentre os princípios que nortearam o projeto de Avaliação Institucional da 

UnC, observa-se os definidos pelo SINAES, que são: a responsabilidade social com 

a qualidade da Educação Superior; o reconhecimento da diversidade do sistema; o 

respeito à identidade, à missão e à história das instituições; a globalidade 

institucional pela utilização de um conjunto significativo de indicadores considerados 

em sua relação orgânica; a continuidade do processo avaliativo como instrumento de 

política educacional para cada instituição e o sistema de Educação Superior em seu 

conjunto. (MEC, 2004, p.13). 

O projeto, atendendo ao estabelecido pelo Art. 3º da Lei n. 10.861/2004, 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, às 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;  



 

 26 

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 de pesquisa 

e de extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação;  

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

resultados e eficácia da autoavaliação 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. 

 

 

1.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

1.4.1 Descrição da Sistemática da Avaliação Institucional 

 

 

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

deflagrou as atividades necessárias para realização da avaliação institucional. O 

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 

e dados obtidos. 

Sendo a UnC uma universidade multicampi, a Comissão Própria de Avaliação 

- CPA/UnC, contou com a participação de subcomissões nos campi universitários, 

que auxiliaram na coleta de dados,tabulação e análise documental.  
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As principais etapas do processo de avaliação estabelecidas no projeto de 

auto-avaliação foram: 

 

 

1.4.2 Sensibilização 

 

 

A sensibilização envolveu dirigentes, professores, funcionários e alunos, 

através de reuniões com os colegiados da UnC e Seminários para Coordenadores e 

Professores. Além disso, foram produzidos materiais  informativos impressos e via 

internet, bem como o contato com  segmentos da comunidade externa. 

 

 

1.4.3 Delimitação do Universo e Amostra 

 

 

1.4.3.1 Segmentos Participantes 

 

 

Foram envolvidos no processo de autoavaliação institucional os segmentos:  

i) gestores; ii) professores; iii) funcionários (técnico-administrativos); iv) alunos dos 

cursos de graduação, v) egressos dos cursos de Graduação; vi) alunos dos cursos 

de pós-graduação; e, vii) comunidade externa. 

A partir do levantamento do universo de cada segmento foi estabelecido o 

percentual para constituir a amostra dos participantes no levantamento de dados. Os 

participantes da coleta de dados e informações responderam aos questionários 

específicos, focando os aspectos mais relevantes das atividades de cada segmento.  

Na constituição de cada segmento foram contemplados: 

Alunos Matriculados nos Cursos de Graduação no 1o Semestre de 2009.  

Alunos de pós-graduação “lato sensu”- especialização, ou “stricto sensu” – 

(mestrado), que se encontram regularmente matriculados e frequentando os devidos 

cursos no 1o semestre de 2009. 

Egressos: alunos que concluíram um curso de graduação na UnC nos 

últimos 3 (três) anos. 
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Professores: compreende todos os professores da UnC, incluindo 

graduação, pós-graduação e pesquisadores. 

Funcionários: grupo formado pelos funcionários do setor técnico-

administrativo da UnC. 

Gestores: esta categoria é devidamente constituída por: 

− Dirigentes da Estrutura Superior (Reitoria e Mantenedora);  

− Dirigentes dos Campi (Diretor. Acadêmico, Diretor-Presidente, Diretor 

Administrativo e vices); 

− Coordenadores de Área; 

− Coordenadores de Curso; 

− Coordenadores de Órgãos Complementares; 

− Coordenadores de Órgãos Suplementares; 

− Coordenadores dos Núcleos Universitários 

 

Comunidade Externa: segmento constituído por: 

− Membros do Poder Executivo; 

− Membros do Poder Legislativo; 

− Membros do Poder Judiciário; 

− Membros do Ministério Público; 

− Membros das Secretarias de Desenvolvimento Regional – SDR; 

− Membros das Associações Comerciais e Industriais – ACI; 

− Membros das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL; 

− Membros de Clubes de Serviços; 

− Membros das Organizações Não Governamentais - ONG's; 

− Membros de Sindicatos; 

− Membros de comunidades religiosas – Igrejas; 

− Membros da imprensa local; 

− Membros de Associações Profissionais (Conselhos Regionais); 
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Tabela 1.1 - Número de entrevistados por Campus/Núcleo - 2009 

Segmento/Campus 

C
an

o
in

h
as

 

C
o

n
có

rd
ia

 

C
u

ri
ti

b
an

o
s 

M
af

ra
 

T
o

ta
is

 

Alunos Ingressantes (Até 2ª fase) 177 120 134 49 480 

Alunos Matriculados a partir de 3ª fase 490 483 243 231 1447 

Alunos de pós-graduação 146 152 - 19 317 

Egressos 76 123 22 76 297 

Professores 111 82 60 78 331 

Funcionários 106 88 29 82 305 

Gestores 32 26 20 19 97 

Comunidade Externa 21 56 21 31 129 

Total 1159 1130 529 585 3043 

* O número de professores e egressos dos núcleos foram atribuídos aos respectivos campi. 

 

 

1.4.4 Descrição e Análise da Coleta de Dados 

 

 

Para a elaboração do Relatório de Autoavaliação da UnC, foram coletadas 

informações através de análise documental, aplicação de questionários para os 

segmentos participantes, além de reuniões de discussão e debate com grupos de 

especialistas para levantamento de dados. 

Os questionários aplicados foram compostos de diversas questões, sendo 

que cada uma delas continha cinco alternativas, quais sejam: sim; praticamente sim; 

praticamente não; não; não estou apto a responder (desconheço o assunto). O 

respondente do questionário podia optar por somente uma alternativa em cada 

questão. 

Além dos questionários, foram também coletadas informações nos 

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

Desenvolvimento Integrado – PIDI, Projeto Pedagógico Institucional - PPI, Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação - PPCs, Ordenamentos 

Jurídicos da Fundação e da Universidade, Estatutos e Resoluções, entre outros. 

Os instrumentos de coleta de dados foram elaborados com questões voltadas 

para relacionar as dimensões a serem avaliadas com os diversos grupos de 

respondentes. Sendo assim, foram constituídos 8 (oito) instrumentos diferentes para 
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coleta de dados, cuja forma de elaboração seguiu a ordem das dimensões 

avaliadas, estabelecendo grupos de perguntas que caracterizam blocos específicos.  

A aplicação dos instrumentos foi de acordo com o cronograma estabelecido, 

sendo que alguns segmentos responderam via INTERNET (alunos e professores) e 

os demais em formulário impresso. Em cada campus a Subcomissão Local 

coordenou o processo de coleta de dados, efetuando o controle da amostragem.  

Ressalta-se neste contexto, que as perguntas associadas às tabelas são 

oriundas de blocos específicos e aplicadas a segmentos específicos. Recomenda-se 

ao leitor, em caso de dúvida sobre a questão, observar os questionários aplicados 

ao devido segmento que se encontra em anexo. 

 

 

1.4.4.1 Sistematização dos Dados 

 

 

Para efetuar a sistematização dos dados foram utilizados recursos 

computacionais, destacando-se os softwares Excel e SPHINX. Após a tabulação dos 

dados, foram elaboradas tabelas de distribuição de freqüências, com as ferramentas 

estatísticas, expressando-se os índices em porcentuais, médias parciais e gerais. 

Para proceder à análise estatística dos resultados, foram atribuídos escores às 

respostas, na escala de 1 a 5, conforme o padrão estabelecido pelo SINAES. 

A tabela a seguir apresenta a relação do escore atribuído a cada opção de 

resposta.  

 

Opções de resposta Escore atribuído 
Sim 5 
Praticamente sim 4 
Praticamente não 2 
Não 1 

Não estou apto a responder (desconheço) - 

Quadro 1.1 - Escore atribuído às opções (alternativas) de resposta 
 

O escore “3”, que seria indicado para a opção “neutro” (eliminando a 

tendência central), foi utilizado em algumas situações como resultado das médias 

ponderadas entre os demais escores. Para a opção “Não estou apto a responder 
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(desconheço)”, não foi atribuído escore, para não desvirtuar o cálculo da média 

geral. 

Após a tabulação dos dados, procedeu-se à interpretação e análise, 

comparando e cruzando os resultados das tabelas com os documento 

correspondentes as dimensões. Tomou-se como base as médias e os percentuais 

específicos por segmentos, estabelecendo fatores quantitativos e qualitativos, que 

levaram aos pontos positivos e frágeis sobre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

 

1.5 DADOS E INFORMAÇÕES DA UnC 

 

 

Nessa seção são apresentados os dados e informações da UnC. Constam os 

dados referentes às atividades de ensino (graduação, pós-graduação, pesquisa, 

extensão, administração, e as estruturas organizacionais,  recursos humanos e 

física. 

 

 

1.5.1 Gestores da UnC até fevereiro de 2010 

 

Reitoria: 

Função Nome 

Reitor Werner José Bertoldi 

Vice-Reitor Antonio Reinaldo Agostini 

Pró-Reitor de Ensino Clarice Gaudêncio 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação 

Leandro Ramires Comassetto 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura Ilze Salete Chiarello 

Pró-Reitor de Administração Gaston Mário Cazamajou Bojarski 

Quadro 1.2 – Diretores e Coordenadores da UnC - Reitoria 
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Campus: Canoinhas 

Função Nome 

Diretor Presidente Hamilton Wendt 

Vice - Diretor Presidente Armindo José Longhi 

Diretor Acadêmico Argos Gumbowsky 

Vice - Diretor Acadêmico Armindo José Longhi 

Coordenador de Ensino 
João Mário Groscopp (Canoinhas) 
Reinhardt Sievers (Marcílio Dias) 
Sérgio Dimas de Paula (Porto União) 

Coordenador de Pós-Graduação Luiz Cezar Sakr   

Coordenador de Pesquisa Daniela Pedrassani Rech 

Coordenador de Extensão Célia Pereira Gomes 

Quadro 1.3 – Diretores e Coordenadores da UnC – Campus Canoinhas 
 

Campus: Concórdia 

Função Nome 

Diretor Presidente Ari Adamy (Administrador Provisório) 

Vice - Diretor Presidente - 

Diretor Acadêmico Alexandre Trevisan Schneider 

Vice - Diretor Acadêmico Rosana Cristina Kohls 

Coordenador de Ensino Jacir Favretto 

Coordenador de Pós-Graduação Zita de Franceschi 

Coordenador de Pesquisa Vânia Helena Techio 

Coordenador de Extensão Rosana Cristina Kohls 

Quadro 1.4 – Diretores e Coordenadores da UnC – Campus Concórdia 
 

Campus: Curitibanos 

Função Nome 

Diretor Presidente Pedro Paulo Rodrigues 

Vice - Diretor Presidente Inara Bischoff Balbinotti 

Diretor Acadêmico Carlos Eduardo Carvalho 

Vice - Diretor Acadêmico Cesar Augustus Winck 

Coordenador de Ensino Mary Aparecida Pelegrini 

Coordenador de Pesquisa Kátia Socha de Mello 

Coordenador de Extensão Rute Ramos do Carmo 

Quadro 1.5 – Diretores e Coordenadores da UnC – Campus Curitibanos 
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Campus: Mafra 

Função Nome 

Diretor Presidente José Alceu Valério 

Vice - Diretor Presidente Luis Antonio Machado 

Diretor Acadêmico Ademir Flores 

Vice - Diretor Acadêmico Clarice Gaudêncio 

Coordenador de Ensino Dulce de Oliveira Valério 

Coordenador de Pesquisa Luis Antonio Machado 

Coordenador de Extensão Robson Hugo Henning 

Quadro 1.6 – Diretores e Coordenadores da UnC – Campus Mafra 
 

 

1.5.2 Gestores da UnC (2010-2014) 

 

Função Nome 

Reitor Prof.  Jose Alceu Valério 

Vice-Reitor de Administração e 
Planejamento 

Prof. Antonio Reinaldo Agostini 

Vice-Reitor Acadêmico Prof. Argos Gumbowski 

Pró-Reitor  do Campus de Canoinhas Profa. Célia Pereira Gomes 

Pró-Reitor  do Campus de Concórdia Prof. Alexandre Trevisan Schneider 

Pró-Reitor  do Campus de Curitibanos Prof. Carlos Eduardo Carvalho 

Pró-Reitor  do Campus de Mafra Prof.  Ademir Flores 

Quadro 1.7 – Gestores da UnC - Reitoria 
 

 

1.5.3 Coordenador Administrativo e de Planejamento, e Coordenador 

Acadêmico (2010-2014) 

 
Coordenador Administrativo e de Planejamento 

Nome Campus 

Valdecir Bechel Canoinhas 

Jacir Machado Concórdia 

Mario Cesar Andrade Garcia Curitibanos 

Luis Antonio Machado Mafra 

Quadro 1.8 – Coordenadores Administrativos e de Planejamento 
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Coordenadores Acadêmicos 

Nome Campus 

Luiz Cezar Sakr Canoinhas 

Jandir Schmidt Concórdia 

Mary Aparecida Pelegrini Curitibanos 

Rafael Márcio Chapieski Mafra 

Quadro 1.9 – Coordenadores Acadêmicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Campus: Canoinhas 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno (Matutino, 
Vespertino, Noturno, 

Regime Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

 1 Administração 50 
50 

Noturno 
Noturno ou finais de 

semana e períodos de 
recesso escolar 

Regular 
Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel  Gildo Carlos 
Nogueira 
Cardoso 

Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

2 Artes Visuais 50 Finais de semana e no 
período de recesso 

escolar 

Especial Presencial Licenciado  Carla 
Süssenbach 
Pereira 

Decreto 4.771 de 
06/10/2006 

3 Ciências Contábeis 50 Noturno Regular Presencial Bacharel  Reinaldo de 
Lima Junior 

Decreto 2.035 de 
18/12/2008 

4 Ciências Sociais 
com ênfase em 

Desenvolvimento 
Regional 

50 Finais de semana e no 
período de recesso 

escolar 

Especial Presencial Bacharel e 
Licenciado 

 Eduardo 
Gomes de Melo 

Decreto 924 de 
05/12/2007 

5 Comunicação Social  
- Rádio e TV 

50 Noturno ou Finais de 
Semana e períodos de 

recesso escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel  Elton 
Alvarenga 
Junior 

Resolução UnC-
CONSEPE 
068/2004 DE 
17/09/2004 

6 Design 50 Noturno ou Finais de 
semana e semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel  Sayonara 
Bittencourtt 
Pinto 

Decreto 1.531 de 
15/07/2008 

7 Direito 50 
50 

Noturno 
Diurno ou noturno 

Regular Presencial Bacharel  Marco Antônio 
Bubniak 

Decreto  3.674 de 
09/11/2005 

8 Enfermagem 50 Diurno/Noturno Regular Presencial Enfermeiro  Salete Regina 
Daronco Benetti 

Decreto 2.029 de 
16/12/2008 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno (Matutino, 
Vespertino, Noturno, 

Regime Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

9 Engenharia de 
Produção 

50 Noturno ou finais de 
semana e semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Engenheiro de 
Produção 

 Reinhardt 
Sievers 

Resolução UnC-
CONSEPE 
100/2007 

10 Engenharia Elétrica 100 Noturno com 
possibilidade de aulas 

aos sábados 
(Matutino/Vespertino 

Regular Presencial Engenheiro 
Eletricista 

 Luis Eduardo 
Palomino 
Bolivar 

Resolução UnC-
CONSEPE 
043/2007 

11 Engenharia em 
Telecomunicações 

100 Noturno com 
possibilidade de aulas 
aos sábados (matutino 

/ Vespertino) 

Regular Presencial Engenheiro em 
Telecomunicações 

 Luis Eduardo 
Palomino 
Bolivar 

Decreto 1.424 de  
09/06/2008 

12 Engenharia Florestal 100 Finais de semana e no 
período de recesso 

escolar 

Especial Presencial Engenheiro Florestal  Marcos dos 
Santos Weiss 

Decreto 1.837 de 
19/05/2004 

13 Farmácia 100 Uma semana 
concentrada ao mês 
em período integral 

Especial Presencial Farmacêutico  Juliane Seleme 
Brehmer 

Decreto 4.269 de 
26/04/2006 

14 Pedagogia 50 Noturno ou Finais de 
Semana e semanas 

concentradas 

Regular ou 
especial 

Presencial Licenciado  Maria Benedita 
de Paula e Silva 
Polomanei 

Decreto  1.893 de 
21/11/2008 

15 Medicina Veterinária 100 Integral  com 
possibilidade de aulas 

no período noturno 

Regular Presencial Médico Veterinário Profª. Simone 
Ballão Taques 
Wendt 

Decreto 4.807 de 
25/10/2006 

16 Optometria 100 Uma semana 
concentrada ao mês 
em período integral 

Especial Presencial Bacharel Profª. Patrícia 
Mara Trebien 

Decreto 1.365 de 
22/01/2004 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno (Matutino, 
Vespertino, Noturno, 

Regime Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

17 Serviço Social 45 Noturno ou aulas aos 
finais de semana e 

semanas concentradas 
no período de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Assistente Social Profª. Bárbara 
Margaret 
Freitas de 
Souza 

Decreto 1.892 de 
21/11/2008 

18 Sistemas de 
Informação 

50 Noturno ou aulas aos 
finais de semana e 

semanas concentradas 
no período de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel  Otto Robert 
Lessing 

Decreto 1.729 de 
07/10/2008 

19 Tecnologia em 
Gestão de 

Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente 

50 Finais de Semana e 
Semanas 

concentradas no 
período de recesso 

escolar 

Especial Presencial Tecnólogo  Reinhardt 
Sievers 

Decreto 399 de 
25/06/2007 

20 Tecnologia em 
Gestão Pública 

50 Finais de Semana e no 
período de recesso 

escolar 

Especial Presencial Tecnólogo  Adriano 
Antônio Bauer 

 Decreto 1.297 de 
22/04/2008 

21 Tecnologia em 
Marketing 

50 Noturno ou Finais de 
Semana e semanas 

concentradas no 
período de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Tecnólogo  Eduardo 
Augusto 
Dreweck Mota 

Decreto 1.160 de 
18/03/2008 

22 Tecnologia em Papel 
e Celulose 

50 Noturno ou Finais de 
Semana e semanas 

concentradas no 
período de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Tecnólogo  Silvana 
Nisgoski 

Decreto 348 de 
06/06/2007 

23 Tecnologia em 
Radiologia 

50 Uma semana 
concentrada ao mês 
em período integral 

Especial Presencial Tecnólogo  Isabella Murara 
Vieira 

Decreto 4.416 de 
14/06/2006 

24 Turismo 50 
50 

Noturno 
Períodos concentrados 

ou distribuídos em 
finais de semana, 

período de recesso 

Regular 
Especial 

Presencial Bacharel  Marcos 
Arnhold Junior 

Decreto 2.988 de 
15/03/2005 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno (Matutino, 
Vespertino, Noturno, 

Regime Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

escolar e feriados 

Quadro 1.10 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Campus Canoinhas 
 

 

Núcleo Universitário: Porto União 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

1 Artes Visuais 50 Noturno Regular Presencial Licenciado Ana Inêz Kienen 
Schreiner 

Decreto 4.771 de 
06/10/2006 

2 Ciência da 
Computação 

50 Noturno  com 
aulas aos 

sábados no 
período 

matutino e 
possibilidade 
de aulas no 

período 
vespertino 

Regular Presencial Bacharel Ângelo Marcelo 
Tusset 

Decreto 1.002 de 
18/12/2007 

3 Direito 50 
50 

Noturno 
Diurno 

Regular Presencial Bacharel Marina Casal de 
Freitas 

Decreto  3.674 de 
09/11/2005 

4 Educação Física 50 Finais de 
Semana e 

períodos de 
recesso 

Especial Presencial Bacharel e 
Licenciado 

Sérgio Dimas de 
Paula 

Portaria 449 de 
10/05/1996 
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Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

escolar 

5 Psicologia 50 Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 

Regular Presencial Bacharel e 
Psicólogo 

Marly Terezinha 
Perelli 

Decreto  580 de 
15/08/2003 

6 Tecnologia da 
Madeira 

50 Finais de 
Semana e 

períodos de 
recesso 
escolar 

Especial Presencial Tecnólogo Sérgio Dimas de 
Paula 

Decreto 3.831 de 
09/12/2005 

Quadro 1.11 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Núcleo Universitário Porto União 
 

Campus: Concórdia 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

 1 Administração 100 Noturno Regular Presencial Bacharel Adelir Sensolo Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

2 Ciências Biológicas 40 Noturno Regular Presencial Bacharel e 
Licenciado 

Celi Teresinha 
Araldi Favassa 

Decreto 48 de 
20/02/2003 

3 Ciências Contábeis 50 Noturno Regular Presencial Bacharel Ari Dal Vesco Decreto 2.035 de 
18/12/2008 

4 Comunicação Social – 
Jornalismo 

50 Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular Presencial Bacharel Douglas Leandro 
Rieger Fortes 

Decreto 1.626 de 
05/04/2004 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

5 Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Agroecologia 

50 - * a distância Bacharel Arlene Guaresi 
Paz de Oliveira 

Decreto 1.424 de 
09/06/2008 

6 Direito 50 
50 

Noturno 
Noturno ou 
Matutino 

Regular Presencial Bacharel Jandir Ademar 
Schmidt 

Decreto  3.674 de 
09/11/2005 

7 Educação Física 40 Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular Presencial Bacharel e 
Licenciado 

Gerson Angnes Portaria 449 de 
10/05/1996 

8 Enfermagem 40 Diurno / 
Noturno 

Regular Presencial Enfermeiro Ivete Teresinha 
Redin Dal Bello 

Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

9 Engenharia Ambiental 50 Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 
matutino 

Regular Presencial Engenheiro 
Ambiental 

Lenoar Antonio 
Bordinhon 

Decreto 3.309 de  
15/07/2005 

10 Farmácia  50 Diurno / 
Noturno 

Regular Presencial Farmacêutico Saionara Regina 
Sleifer Cecchet 

Decreto 1.598 de 
12/08/2008 

11 Fisioterapia 40 Diurno Regular Presencial Fisioterapeuta Mônica Coutinho 
Nogueira Telles 

Decreto 1.693 de 
26/04/2004 

12 Letras – 
Português/Espanhol/Inglês  

50 Noturno ou 
finais de 

semana e no 
período de 

recesso escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Licenciado Nadia Lúcia Nardi - 

13 Nutrição  40 Diurno / 
Noturno 

Regular Presencial Nutricionista Marcia Aurelina 
Alves 

Decreto 1.598 de 
12/08/2008 

14 Psicologia 50 Noturno com 
possibilidades 
de aulas aos 

sábados 

Regular Presencial Bacharel e 
Psicólogo 

Liani Maria 
Hanauer Favretto 

Decreto  580 de 
15/08/2003 

15 Química Industrial de 
Alimentos 

40 Noturno Regular Presencial Bacharel Lenoar Antonio 
Bordinhon 

Decreto 2.339 de 
12/08/2004 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

16 Sistemas de Informação   50 Noturno ou 
aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas 

em períodos de 
recesso escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel André Grützmann Decreto 1.729 de 
07/10/2008 

Quadro 1.12 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Campus Concórdia 
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Campus: Curitibanos 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

 1 Administração 50 Noturno Regular Presencial Bacharel Luiz Fernando Gava Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

2 Arquitetura e 
Urbanismo 

50 Noturno Regular Presencial Arquiteto 
Urbanista 

Ciro Fontana Surdi Resolução UnC-
CONSEPE 089/2008 

3 Ciências Contábeis 45 Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Especial Presencial Bacharel Salézio João de 
Souza 

Decreto 2.035 de 
18/12/2008 

4 Direito 50 
50 

Noturno 
Diurno 

Regular Presencial Bacharel Carlos Leonardo 
Salvadori Didoné 

Decreto  3.674 de 
09/11/2005 

5 Educação Física 50 Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Especial Presencial Bacharel e  
Licenciado 

Julio Cesar Ribeiro Portaria 449 de 
10/05/1996 

6 Engenharia de 
Controle e 

Automação - 
Mecatrônica 

50 Noturno ou 
Finais de 
semana e 
semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Engenheiro de 
controle e 

Automação – 
Mecatrônico 

João Réus de 
Camargo 

Decreto 4.269 de 
26/04/2006 

7 Matemática 50 Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

 
 

Especial Presencial Licenciado Jorge Minoru Yoneda - 

8 Pedagogia 50 Noturno ou 
Finais de 
Semana e 

Regular ou 
Especial 

Presencial Licenciado Ligia da Silva Martins Decreto  1.893 de 
21/11/2008 
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Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

semanas 
concentradas 

9 Sistemas de 
Informação 

50 Noturno ou 
aulas aos finais 
de semana e 

semanas 
concentradas 
em períodos 
de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel Marcos Roberto 
Rodrigues 

Decreto 1.729 de 
07/10/2008 

10 Tecnologia em 
Gestão da 

Tecnologia da 
Informação 

40 Noturno ou 
finais de 

semana e 
semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Tecnólogo Marcos Roberto 
Rodrigues 

Resolução UnC-
CONSEPE 090/2008 
DE 14/08/2008 

11 Tecnologia em 
Gestão de 
Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente 

50 Finais de 
semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Especial Presencial Tecnólogo Silberto Provesi Decreto 399 de 
25/06/2007 

12 Tecnologia em 
Agronegócio 

50 Noturno ou 
finais de 

semana e 
semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Tecnólogo André Lucio Fontana 
Goetten 

Resolução UnC-
CONSEPE 072/2005 

Quadro 1.13 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Campus Curitibanos 
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Campus: Mafra 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta Titulação Nome do(a) 

Coordenador 
Autorização/ 

Reconhecimento 

 1 Administração 100 Noturno Regular Presencial Bacharel Emilio Evers neto Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

3 Ciências 
Biológicas 

55 Noturno Regular Presencial Bacharel e 
Licenciado Maristela Povaluk - 

2 Ciências 
Contábeis 

60 Noturno Regular Presencial Bacharel 
Luciano Bendlin 

Decreto 2.035 de 
18/12/2008 

4 Comércio Exterior 50 Noturno Regular Presencial Bacharel Ingomar Teifke Decreto 3.704 de 
16/11/2005 

5 Comunicação 
Social – Relações 

Públicas 

50 Noturno ou 
Finais de 

semana e no 
período de 

recesso 
escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel 

Poliane de Souza 
Brandalize 
Gontarz 

Decreto 3.578 de 
07/10/2005 

6 Direito 100 Noturno Regular Presencial Bacharel Mariza Schuster 
Bueno 

Decreto  3.674 de 
09/11/2005 

7 Educação Física 60 Noturno com 
aulas aos 

sábados no 
período 

matutino e 
vespertino 

Regular Presencial Bacharel  e 
Licenciado 

Nilton Furquim 
Junior 

Portaria 449 de 
10/05/1996 

8 Enfermagem 50 Noturno Regular Presencial Enfermeiro Esvaldo Antunes Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

9 Fisioterapia 50 Matutino Regular Presencial Fisioterapeuta Malu Cristina De 
Araújo Montoro 
Lima 

- 
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Nº Nome do Curso Vagas 
Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade 
de Oferta Titulação Nome do(a) 

Coordenador 
Autorização/ 

Reconhecimento 

10 História 50 Noturno Regular Presencial Bacharel  e  
Licenciado 

Rozana Ferraz De 
Deus 

Decreto 1.271 de 
18/12/1996 

11 Letras – 
Português/Inglês 

50 Noturno Regular Presencial Licenciado Raquel Weber 
Valério 

Decreto 1.729 de 
07/10/2008 

12 Matemática 50 Noturno Regular Presencial Licenciado Mara Ribeiro 
Bartnik 

Decreto 1.694 de 
18/09/2008 

13 Psicologia 50 Noturno com 
possibilidade 
de aulas aos 

sábados 

Regular Presencial Bacharel e 
Psicólogo Martha Henning 

Decreto  580 de 
15/08/2003 

14 Sistemas de 
Informação 

50 Noturno ou 
aulas aos finais 

de semana e 
semanas 

concentradas 
em períodos 
de recesso 

escolar 

Regular ou 
Especial 

Presencial Bacharel 

Carlos Rafael 
Guerber 

Decreto 1.729 de 
07/10/2008 

Quadro 1.14 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Campus Mafra 
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Núcleo: Rio Negrinho 

 

Cursos de Graduação 

Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

 1 Administração 50 Noturno Regular Presencial Bacharel Emílio Evers Neto Decreto 2.029 de 
16/12/2008 

2 Ciências Contábeis 45 Noturno Regular Presencial Bacharel 
Luciano Bendlin 

Decreto 2.035 de 
18/12/2008 

6 Tecnologia em 
Design de Móveis e 

Interiores 

45 Noturno Regular Presencial Tecnólogo Mauricio Fernandes 
Trevisan 

Decreto 1.692 de 
26/04/2004 

4 Design 45 Noturno Regular Presencial Bacharel 
Malis ... 

Resolução 
UnC/CONSEPE 
121/2008 

5 Pedagogia 50 Noturno ou 
finais de 

semana e 
semanas 

concentradas 

Regular ou 
Especial 

Presencial Licenciado Zamir Kowalski 
Nogueira 

Decreto  1.893 de 
21/11/2008 

6 Tecnologia em 
Processos 
Gerenciais 

50 Noturno ou 
Finais de 
semana 

Regular ou 
Especial 

Presencial Tecnólogo 
Emílio Evers Neto 

Decreto 780 de 
06/11/2007 

Quadro 1.15 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Núcleo Universitário Rio Negrinho 
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Extensão Universitária: Papanduva 

 

Nº Nome do Curso Vagas Autorizadas 

Turno 
(Matutino, 

Vespertino, 
Noturno, 
Regime 
Especial 

Regime de 
Oferta 

Modalidade de 
Oferta 

Titulação Nome do(a) 
Coordenador 

Autorização/ 
Reconhecimento 

 1 Tecnologia em 
Processos 
Gerenciais 

50 Noturno ou 
Finais de 
semana 

Regular ou 
Especial 

 Tecnólogo 
Emílio Evers Neto 

Decreto 780 de 
06/11/2007 

Quadro 1.16 - Cursos de Graduação Ofertados pela UnC – Extensão Universitária Papanduva 
 

 

Complementações 

Nº Campus/Núcleo Nome do Curso Vagas Autorizadas 
Turno (Matutino, 

Vespertino, Noturno, 
Regime Especial 

Regime de Oferta Modalidade de Oferta 

 1 

Canoinhas, Concórdia, 
Curitibanos e Mafra 

Complementação de 
Estudos para obtenção do 
título de Licenciado em 
Pedagogia para egressos 
dos Cursos de Pedagogia 
com Habilitação em 
Educação Infantil e Séries 
Iniciais, Séries Iniciais ou 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e do Curso 
Normal Superior 

50 por Campus - Regular ou Especial Presencial 

2 

Concórdia 

Complementação de 
Estudos em Língua 
Espanhola e Respectivas 
Literaturas 

50 - - a distância 

Quadro 1.17 - Cursos de Complementação Ofertados pela UnC  



 

48 
 

1.5.4 Cursos à Distância Ofertados pela UnC 

 

 

1.5.4.1 Cursos de Graduação à Distância 

 

Curso Carga horária 
Tempo de 

Integralização 
(meses) 

1) Tecnologia em Gestão Financeira 1605 30 
2) Tecnologia em Negócios Imobiliários 1680 30 
3) Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 1605 30 
4) Tecnologia em Logística 1605 30 
5) Tecnologia em Marketing 1605 30 
6) Tecnologia em Processos Gerenciais 1890 36 
7) Tecnologia em Secretariado 1620 30 
Quadro 1.18 – Cursos de Graduação à Distância Ofertados pela UnC 

 

 

1.5.4.2 Cursos de Pós-Graduação à Distância 

 

Curso Carga horária 
Tempo de 
Integralização 
(meses) 

Educação Ambiental 507 12 
Educação Inclusiva 455 12 
Educação Infantil 466 12 
Gestão Escolar 440 12 
Psicopedagogia Institucional 360 12 
Alfabetização 507 12 
Tecnologia e Educação À Distância   550 12 
Advocacia Geral 506 14 
Direito do Trabalho 507 12 
Direito Processual Civil 492 12 
Negócios com Ênfase em Gestão de Negócios   416 18 
Negócios com Ênfase em Marketing   416 18 
Negócios com Ênfase em Finanças   416 18 
Quadro 1.19 – Cursos de Pós-Graduação à Distância Ofertados pela UnC 
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1.5.5 Corpo Docente – Março/2010. 

 

 

Tabela 1.2 - Titulação dos Professores – Março/2010 
Canoinhas Concórdia Curitibanos Mafra Total 

Titulação dos Professores (2009) Nº de 
Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 

Doutor 20 6,4% 11 7,1% 2 2,2% 3 1,7% 36 4,9 % 

Doutorando 18 5,8% 3 1,9% 1 1,1% 12 6,9% 34 4,6% 

Mestre 109 34,9% 72 46,8% 30 32,3% 49 28,0% 260 35,4% 

Mestrando 14 4,5% 2 1,3% 5 5,4% 14 8,0% 35 4,8% 

Especialização Completa 106 34,0% 56 36,4% 49 52,7% 96 54,9% 307 41,8% 

Especialização Incompleta 10 3,2% 0 0,0% 2 2,2% 1 0,6% 13 1,8% 

Graduação 35 11,2% 10 6,5% 4 4,3% 0 0,0% 49 6,7% 

Total 312 100% 154 100% 93 100% 175 100% 734 100% 

 

Tabela 1.3 - Carga Horária dos Professores – Março/2010 

Canoinhas Concórdia Curitibanos Mafra Total 
Carga Horária dos Professores 

(2009) 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 
Nº de 

Profes-
sores 

% 

0h no atual semestre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Até 10h semanais 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

De 11h a 19h semanais 163 59,7% 93 60,4% 82 77,4% 97 63,0% 435 63,3% 

De 20h a 29h semanais 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

De 30h a 39h semanais 74 27,1% 39 25,3% 17 16,0% 31 20,1% 161 23,4% 

40h semanais 36 13,2% 22 14,3% 7 6,6% 26 16,9% 91 13,2% 

Total 273 100% 154 100% 106 100% 154 100% 687 100% 
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1.5.6 Funcionários e Estagiários – Junho/2009 

 

 

Tabela 1.4 - Titulação dos Funcionários – Março/2010 

Titulação dos Funcionários (2009) Canoinhas Concórdia Curitibanos Mafra Total 

Doutores 0 0 3 0 3 
Mestre 0 0 6 0 6 
Mestrando 0 0 0 0 0 
Mestrando sem Especialização 0 0 0 0 0 
Especialização Completa 9 18 30 9 66 
Especialização Incompleta 0 0 0 0 0 
Graduação Completa 60 29 4 33 126 
Graduação Incompleta/Cursando 0 0 0 0 0 
Ensino Médio Completo 58 31 6 43 138 
Ensino Médio Incompleto/Cursando 0 0 0 0 0 
Ensino Fundamental Completo 23 7 0 8 38 
Ensino Fundamental Incompleto/Cursando 8 11 0 19 38 
Total 158 96 49 112 415 
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CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

CORRESPONDENTES 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 da comunidade 

acadêmica e analisados documentos e normas da UnC. Os resultados apresentados 

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 a articulação com o Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI.  

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

Regimento, Normas Complementares, Projeto Pedagógico Institucional - PPI, 

Planejamento Integrado de Desenvolvimento Insteristitucional – PIDI (Plano 

Integrado de Desenvolvimento Institucional), Relatório do Recrendenciamento da 

UnC, Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação – PPCs, recomendações de 

comissões externas e os resultados da aplicação de instrumentos de pesquisa.   

Através do conjunto destes dados e algumas citações é que se constitui a 

apresentação, análise e sintese da avaliação referente a esta dimensão. 

 

 

2.1.1 Missão  

 

 

2.1.1.1 Coerência entre a Missão e os Objetivos/Finalidades Institucionais 

 

 

Inicia-se pela citação da missão que norteia e sustenta as ações da UnC.  

 

A UnC tem como missão, proporcionar condições concretas de 
desenvolvimento da sociedade nos campos científico, técnico e cultural, a 
partir da reinterpretação do passado, firmando raízes e buscando formas 
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alternativas para delinear o futuro e possibilitar o crescimento sócio-
econômico e político-cultural no âmbito de sua abrangência (PIDI – 2003). 

 

Para avaliar este indicador foram aplicadas perguntas a segmentos 

entrevistados, conforme tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1.1 – Resultados da questão: “Você conhece a missão da UnC”? 
 
Opções Gestores Alunos 

Ingressantes 
Alunos a partir 
de 3ª fase Egressos Funcionário

s 
Pós-
graduação 

Comunidad
e 

(%) 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Sim 66,5
% 76% 16,5% 35% 17,5% 27% 21,8% 24% 

43,3
% 64% 

13,4
% 16% 

39,9
% 39% 

Praticamente 
sim 

21,9
% 

20% 28,6% 28% 31,9% 30% 43,0% 31% 
24,6
% 

18% 
15,6
% 

19% 
33,6
% 

29% 

Praticamente 
não 

7,1
% 3% 25,5% 14% 27,3% 20% 23,5% 26% 

19,0
% 7% 

17,0
% 24% 

13,3
% 16% 

Não 4,5
% 

1% 22,0% 13% 23,3% 16% 11,7% 15% 10,8
% 

4% 48,6
% 

26% 11,2
% 

11% 

Não estou 
apto a 
responder 
(desconheço) 

0,0
% 0% 7,4% 10% 0,0% 7% 0,0% 3% 2,3% 5% 

5,3
% 14% 

2,1
% 4% 

 

A Tabela 2.1.1 evidencia que todos os segmentos da comunidade acadêmica 

passaram a prestar mais atenção à missão da UnC no período após a primeira 

Autoavaliação Institucional em 2006, onde a soma das alternativas de resposta  

“praticamente sim” e “sim”, foram maiores de forma significativa, evidenciando os 

esforços de conscientização ocorrentes., ressaltam este fato, os índices obtidos , ou 

seja, gestores com 96% e funcionários com 82% . No entanto, tal evidência não 

atingiu ainda de forma adequada a egressos e comunidade externa, fato a merecer 

considerações nas recomendações, ao final desta dimensão. Os menores 

percentuais na opção “sim”, foram encontrados nos alunos de graduação e pós 

graduação, revelando que ainda há a necessidade de motivar os discentes para 

participação efetiva nas discussões e na elaboração de programas de melhoria da 

UnC, levando suas posições aos órgãos colegiados. 

 

 

2.1.2 Objetivos e Finalidades 

 

 

Os objetivos institucionais da UnC estão estabelecidos em seu PPI, 

consignados no Processo de Recredenciamento da UnC (março de 2006), visam a 

uma concepção de desenvolvimento das suas políticas institucionais, programas 
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e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, para interagir com o desenvolvimento 

humano e econômico da sua região de abrangência. Assim sendo, para ficar mais 

objetiva esta análise, inicia-se pela citação destes documentos (PPI UnC/2009 p. 22-

23):  

 

Objetivos gerais: 
i. promover o aprofundamento e a difusão das ciências, das artes e da 

cultura através do ensino, da pesquisa e da extensão;  
ii. contribuir para o fortalecimento social, político e cultural das 

comunidades da região; 
iii. institucionalizar mecanismos de interação entre a Universidade e as 

instituições especializadas nas áreas científico-cultural, econômica e 
social; 

iv. criar alternativas de promoção e fortalecimento das instituições e do 
desenvolvimento regional; 

v. desenvolver as ciências básicas como estratégias de sustentação do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 
Objetivos específicos da UnC: 

i. promover ações integradas entre a Universidade e os setores 
produtivos, na busca da especialização de profissionais e de 
tecnologias; 

ii. desenvolver programas permanentes de promoção do desenvolvimento 
técnico-profissional para as empresas e instituições; 

iii. desenvolver estratégias de suporte ao planejamento educacional das 
redes estadual e municipal; 

iv. promover a formação permanente dos dirigentes e profissionais da 
educação da região do Contestado; 

v. desenvolver programas de pesquisa sobre a história e a cultura do 
Contestado; 

vi. promover, com outros organismos, planos regionais integrados.  
 

 

2.1.2.1 Clareza na Definição dos Objetivos Institucionais 

 

 

Para avaliar o grau de apropriação da comunidade acadêmica interna e 

externa dos objetivos institucionais, foram citados os objetivos no instrumento de 

coleta de dados, para responder a pergunta: “Você conhecia os objetivos da UnC, 

contidos em seus princípios institucionais? ”. 
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Tabela 2.1.2 - Resultados da questão: “Você conhece os objetivos da UnC bem como seus 
princípios institucionais?”  
 
Opções 

Gestores Alunos 
Ingressantes 

Alunos a partir de 
3ª fase 

Professores Pós-graduação Comunidade 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 59,7% 52% 14,8% 22% 15,0% 31% 40,2% 37,5% 18,6% 13% 31,7% 33% 
Praticamente sim 27,3% 37% 36,2% 33% 35,2% 33% 45,0% 41,1% 32,4% 18% 36,6% 34% 
Praticamente não 9,1% 7% 27,3% 24% 29,7% 19% 11,0% 9% 26,5% 29% 19,3% 17% 
Não 3,9% 2% 17,9% 15% 15,9% 10% 3,5% 5,5% 22,0% 27% 10,3% 9% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

0,0% 2% 3,8% 6% 4,2% 7% 0,3% 6,8% 0,6% 13% 2,1% 7% 

 

Evidencia-se nesta questão uma alteração na percepção de gestores em 

todos os níveis e professores, pequena, caindo de 90% e 85% para 89% e 78,6% 

respectivamente, na soma das alternativas “sim” e “praticamente sim”. No entanto os 

alunos da graduação passaram a ter melhor noção do contexto, elevando nas 

mesmas alternativas de resposta de 50,6%, em média, para 59,5%. Enquanto os 

alunos da pós-graduação não têm se apercebido da mesma forma, baixando de 

51% para 31% a indicação de conhecerem os objetivos e os princípios institucionais 

da UnC, exigindo ação junto a este importante segmento da comunidade acadêmica. 

A comunidade externa praticamente manteve sua percepção destes 

indicadores, passando de 68,3% para 67%, resultando num índice melhor que os 

alunos em geral. Assim sendo, percebe-se a necessidade de aprimoramento da 

comunicação com todo o segmento discente. 

 

 

2.1.2.2 Tradução dos Objetivos Institucionais em Ações na Realidade Institucional 

 

 

Os objetivos institucionais da UnC, conforme apresentados no item 2.1.2, 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. Deste modo, nos cursos voltados às áreas científicas, 

como exemplo engenharias, ciências exatas, ciências da saúde e biológicas, artes, 

procura promover o aprofundamento e a difusão das ciências, das artes e da cultura, 

através do ensino. 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. 
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2.1.3 Sintonia das Diretrizes Institucionais com o PIDI e PPI da UnC 

 

 

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

buscaram-se informações nos questionários aplicados aos gestores e professores, 

além da análise documental.  

 

Tabela 2.1.3 - Resultados da questão: “O PIDI está em sintonia com os princípios e diretrizes 
estabelecida no PPI da UnC?” 

Opções Professores Gestores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 19,3% 32,3% 32,2% 33,6% 
Praticamente sim 36,9% 32,9% 40,1% 46,2% 
Praticamente não 8,8% 4,9% 7,9% 7,6% 
Não 1,9% 1,4% 2,0% 1,7% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 33,2% 28,5% 17,8% 10,9% 

 

A comparação entre esta avaliação e a de 2006 revela uma percepção 

crescentemente positiva para estes dois importantes segmentos da comunidade 

acadêmica, em que passaram de 56,2% para 65,2% os professores e, ainda mais, 

os gestores de 72,3% para 79,8%. A parcela que desconhece ou se considera 

inapta a responder também diminuiu significativamente, caindo nos gestores em 

38,8%; esta indicação foi menor nos professores, mesmo assim 14,1% melhor que 

em 2006, demonstrando a contribuição da discussão do assunto internamente em 

toda a UnC. 

 

 

2.1.4 Compromissos da UnC 

 

 

A Universidade do Contestado estabeleceu um “Quadro de Ações 

Estratégicas” que reafirmam o comprometimento social e a responsabilidade 

participativa de todos os segmentos da comunidade universitária. As Ações 

Estratégicas da UnC estão descritas no Plano Integrado de Desenvolvimento 

Institucional – PIDI.  

Nesta seção foram aplicadas questões específicas referentes à coerência 

entre os compromissos assumidos no PIDI e a realidade institucional. O PIDI, 
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elaborado em 2003, pelo Grupo de Trabalho, que auto denominou-se Grupo Pensar, 

estabeleceu uma missão própria, para nortear suas ações: 

 

Projetar o processo de desenvolvimento integrado da UnC, apontando 
políticas, diretrizes e metas, agregando valores e experiências das 
unidades, com o comprometimento efetivo da comunidade acadêmica, 
visando o cumprimento da missão desta Universidade como uma instituição 
social, multicampi e comunitária. (PIDI 2003, p. 10). 

 

O Grupo de Trabalho do PIDI, buscou a participação efetiva de toda a 

comunidade acadêmico-administrativa, oportunizando estudos e apontando 

políticas, diretrizes, metas e ações estratégicas capazes de agregar valores e 

experiências oriundas dos Campi. Nesse sentido, sem perder sua identidade original 

como instituição multicampi e comunitária, alguns fatores foram previamente 

definidos como prioritários para o desenvolvimento integrado da UnC. Destacaram a 

vontade e competência política dos dirigentes para pensar a Universidade na 

perspectiva do futuro, bem como lideranças comprometidas com a cultura 

institucional, com a integração e consolidação da Instituição. 

O GT/PIDI, inicialmente, realizou o Diagnóstico Preliminar, apontando as 

potencialidades e dificuldades da UnC, o qual serviu de base para determinar, à luz 

da missão e valores essenciais da instituição, a Visão de Futuro da Universidade do 

Contestado. 

A UnC estabeleceu um Quadro de Ações Estratégicas que reafirmam o 

comprometimento social e responsabilidade participativa de todos os segmentos, 

como segue (Relatório de Renovação do Credenciamento da UnC, 2005): 

 

1. implementação e Institucionalização dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos; 

2. definição e fortalecimento das competências das coordenadorias; 
3. implementação do Orçamento Setorizado na UnC; 
4. reelaboração e Implementação do Plano de Qualificação Docente; 
5. elaboração e Implementação de Programa de Treinamento e 

Desenvolvimento do Pessoal Técnico-Administrativo para a UnC; 
6. implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários na UnC ; 
7. implementação e consolidação da Avaliação Institucional; 
8. viabilização de implantação da Educação a Distância – EAD; 
9. institucionalização da pesquisa e dos Programas “Lato Sensu” e “Stricto-

Sensu”; 
10. fortalecimento das condições das atividades de Extensão e Cultura; 
11. criação de uma editora para a Universidade do Contestado; 
12. elaboração de  um projeto de comunicação institucional e o 

estabelecimento de uma política integrada para implantação da rádio e tv 
e outros meios de comunicação; 

13. reeorganização da estrutura organizacional da UnC; 



 

 57 

14. estruturação e implementação de um sistema de informação na UnC; 
15. estabelecimento de políticas integradas de financiamento e investimento; 
16. promoção de Parcerias Estratégicas e Projetos de Cooperação; 
17. gestão Integrada das Bibliotecas; 
18. regulamentação do Funcionamento de Museus, Institutos, Centros e 

Órgãos Similares na UnC; 
19. adequação da Estrutura Organizacional dos Colégios ao Regimento da 

UnC. 
 

Ao estabelecer as Ações Estratégicas, que reafirmam o comprometimento 

social e responsabilidade participativa de todos os segmentos da comunidade 

universitária, ficou o comprometimento da revisão e a atualização constante das 

ações e avaliação de seus resultados.  

A primeira avaliação ocorreu na elaboração do projeto de recredenciamento 

da UnC (2005), no qual é apresentado um quadro de ajustes nas ações e o 

cronograma de implementação.  

Para confrontar esta análise documental apresenta-se as questões abaixo 

que representam o pensamento de vários segmentos que integram a UnC.  

 

 

2.1.4.1 Efetivação da Expansão Descrita no PIDI Coerente com a Realidade 

Institucional 

 

 

Os últimos anos foram extremamente positivos na expansão da UnC. As 

propostas contidas no PIDI, em termos de expansão, praticamente ocorreu na 

íntegra. A tabela a seguir demonstra os índices obtidos em relação a gestores e 

professores quanto ao crescimento da UnC.  

 

Tabela 2.1.4 - Resultados da questão: “O crescimento da UnC (implantação de cursos, 
aumento vagas e oferta de cursos fora de sede) é coerente com o que está estabelecido no 
PIDI?”  

 
Opções 

Gestores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 18,1% 36,1% 18,4% 26,8% 
Praticamente sim 45,8% 39,5% 35,0% 35,3% 
Praticamente não 12,9% 10,1% 12,3% 8,2% 
Não 3,2% 1,7% 1,9% 2,2% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 20,0% 12,6% 32,4% 27,4% 
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Enquanto as indicações feitas em 2006, resultavam em apenas 63,9% e 

53,4% entre gestores e professores, as alternativas “sim e praticamente sim” 

revelam agora que 75,6% e 62,1%, respectivamente, já percebem a coerência entre 

aquela programação e seus resultados. 

 

 

2.1.4.2 Articulação dos Fundamentos Descritos no PIDI e PPI com as Práticas 

Institucionais 

 

 

Fez-se inicialmente uma análise do PIDI e do PPI com objetivo de comparar 

as práticas institucionais com o estabelecido nos respectivos documentos. Percebe-

se que a elaboração destes, caracteriza seu desenvolvimento, as suas ações e os 

pressupostos já estabelecidos na Carta Consulta (1990). Estes documentos estão 

sincronizados e mantêm uma estrutura histórica e metodológica que mostra uma 

forte articulação em suas práticas institucionais. Mesmo com a estrutura 

descentralizada, os projetos e programas desenvolvidos em nos campi mantêm os 

princípios, filosofia e políticas institucionalizadas.  

 

Tabela 2.1.5 - Resultados da questão: “Na prática, a realidade institucional está coerente com 
as propostas descritas no PIDI?” 

Opções Gestores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 10,5% 18,5% 15,2% 20,3% 
Praticamente sim 46,4% 49,6% 36,9% 42,2% 
Praticamente não 19,0% 21% 12,8% 9,3% 
Não 5,9% 2,5% 2,7% 1,6% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 18,3% 8,4% 32,4% 26,6% 

Média 3,44 3,66 3,72 3,95 

 

Importante a nova percepção dos gestores em todos os níveis que indicaram 

as opções “sim e praticamente sim”, 68,1%, contra apenas 56,9% na avaliação de 

2004-2006, ampliando em quase 20% esta indicação positiva. Quanto aos 

professores, estes passaram de 52,1% para 62,5% (considerando as opções “sim e 

praticamente sim”) em sua percepção, melhorando-a também em 20%. 
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Tabela 2.1.6 - Resultados da questão: “As práticas institucionais promovidas pelos gestores 
da UnC estão em consonância com o PIDI?” 

Opções Gestores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 14,8% 20,2% 16,6% 23,6% 
Praticamente sim 41,9% 53,8% 33,7% 36,2% 
Praticamente não 22,6% 14,3% 11,8% 8,2% 
Não 3,9% 3,4% 5,6% 2,2% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 16,8% 8,4% 32,4% 29,2% 

 

Observa-se na tabela 2.1.6, que dos 56,7% dos gestores que haviam 

respondido entre as opções “sim” e “praticamente sim” em 2006, uma parte 

substancial ampliou sua afirmação de estar agindo em consonância ao previsto no 

PIDI. Isto é indicado pela elevação para 74% e na redução sensível (na metade), 

daqueles que não tinha adequada noção da importância deste documento, 

declarando-se não aptos a responder. Por outro lado, os professores também já 

percebem melhor esta relação, passando, com o mesmo critério, de 50,3% para 

59,8%, enquanto houve redução, em quase 10%, dos que desconheciam o assunto. 

Vale lembrar que o conjunto de gestores que participaram destas questões é 

formado pelos da estrutura superior (Reitor, Pró-Reitores, Presidente e Vice-

Presidente da Mantenedora) e da estrutura setorial (Diretores Acadêmicos, 

Coordenadores de Áreas, Coordenadores de Curso, Coordenadores e 

Responsáveis por Órgãos Suplementares, Diretores-Presidentes das Mantenedoras 

dos campi. 

Confrontando estes dados com os anteriores, evidencia-se que as práticas 

dos gestores ainda não atingiram o grau desejado de implementação do PIDI.  

 

 

2.1.4.3 Participação Efetiva dos Dirigentes da UnC na Construção, Implementação e 

Revisão Periódica do PIDI 

 

 

Para avaliar este indicador foram utilizadas duas questões que envolveram 

gestores e professores. 
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Tabela 2.1.7 - Resultados da questão: “Há participação das mantenedoras na 
elaboração/implementação do PIDI”. 

Opções Gestores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 20,1% 23,5% - 20,8% 
Praticamente sim 31,8% 33,6% - 31,5% 
Praticamente não 16,2% 25,2% - 9,6% 
Não 4,5% 5% - 2,5% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 27,3% 12,6% - 35,6% 

 

A comparação entre as duas avaliações demonstra que na percepção dos 

gestores há participação das mantenedoras no PIDI, e isto ampliou de 51,9% na 

pesquisa de 2006, para 57,1% nesta de 2009. Embora se verifique de uma maneira 

parcial, esclarece uma melhoria no uso deste instrumento de planejamento. O que 

preocupava na avaliação de 2006 era o percentual de gestores na opção “não estou 

apto a responder” de 27,3%, e que, acompanhando o raciocínio acima, caiu em mais 

da metade, passando a 12,6%.  

Neste sentido, a participação de uma grande parcela de gestores nas 

discussões que envolvem os dirigentes das fundações ainda é pequena, podendo 

um indicativo para o percentual na opção “não estou apto a responder”, que mesmo 

assim vem melhorando.  

 

 

2.1.5 Definição das Políticas Institucionais no PPI 

 

 

A UnC, em suas políticas institucionais, busca o desenvolvimento regional 

através de atividades realizadas em seus campi. No PIDI (2003, p. 9) estão 

reafirmadas as políticas institucionais:  

 

i. promover o ensino, a pesquisa e a extensão; 
ii. resgatar os elementos histórico-culturais, com vistas ao 

desenvolvimento regional; 
iii. manter o intercâmbio cultural e científico com outras instituições; 
iv. estimular a criatividade nos diversos campos do conhecimento; 
v. desenvolver a iniciação científica; 
vi. incentivar e fomentar a pesquisa; 
vii. promover o aperfeiçoamento constante de docentes e técnicos 

administrativos.  
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2.1.5.1 Sintonia Entre as Políticas Definidas no PPI e os Programas e Projetos em 

Desenvolvimento pela UnC 

 

 

Para avaliar este indicador foram utilizadas questões referentes à sintonia 

entre as políticas de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, definidas no PPI 

e o PIDI, as quais foram aplicadas aos gestores. 

 

Tabela 2.1.8 - Resultados da questão: “As políticas de pesquisa estão em sintonia com o 
PIDI?” 

Opções Gestores 

 2006 2009 
Sim 12,5% 17,6% 
Praticamente sim 38,2% 32,8% 
Praticamente não 23,0% 28,6% 
Não 5,3% 4,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 21,1% 16,8% 

 
A tabela 2.1.8 apresenta em 2006 que 50,7% dos gestores afirmavam que a 

política de pesquisa estava em sintonia com o PIDI e, na época 43% dos 

professores tinham a mesma opinião. Agora em 2009 observou-se que se alterou 

pouco a percepção dos gestores, passando para 50,4%. Evidencia a pouca 

participação na geração das políticas para pesquisa e nas definições para efetiva 

utilização este importante aspecto da vida acadêmica. Reforça isto a visão dos 

professores que em 2006, nas opções “não” e “não estou apto a responder 

(desconheço)", manifestaram-se com 40,1%.  

 
Tabela 2.1.9 – Resultados da questão - “As políticas de extensão estão em sintonia com o 
PIDI?” 

Opções Gestores 

 2006 2009 
Sim 16,3% 23,5% 
Praticamente sim 44,4% 48,7% 
Praticamente não 15,7% 13,4% 
Não 2,6% 1,7% 
Não estou apto a responder (desconheço) 20,9% 12,6% 

 
Melhorou a percepção dos gestores quanto à utilização das políticas de 

extensão de acordo com o PIDI. Na tabela 2.1.9 em 2006, pode-se observar que 

60,7% dos gestores escolhem as opções “sim” e “praticamente sim”, o que foi 

elevado para 72,2% em 2009.  
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Tabela 2.1.10 - Resultados da questão: “As políticas de pós-graduação estão em sintonia com 
o PIDI?” 

Opções Gestores 

 2006 2009 
Sim 13,2% 23,5% 
Praticamente sim 40,8% 47,1% 
Praticamente não 16,4% 8,4% 
Não 2,0% 0,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 27,6% 20,2% 

 

Melhorou também a indicação positiva frente à sintonia do PIDI com a pós-

graduação na visão dos gestores, passando de 54% dos que optaram pelo “sim” e 

“praticamente sim”, para 70,6% em 2009.  

Nestas questões constata-se que há necessidade de discutir mais com os 

professores e gestores o Projeto Político Institucional, e, em especial, o que lhes 

cabe saber do planejamento institucional, para todas as suas áreas de ação e 

resultados.  

Faz-se necessário demonstrar que os conteúdos dos projetos e/ou programas 

de cursos de graduação, pós-graduação, extensão e cultura e pesquisa, devem ser 

elaborados conforme as diretrizes estabelecidas no PPI e, em harmonia com os 

planos de ação e metas do PIDI. 

As atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão 

estão normatizadas no Estatuto e Regimento Geral da UnC, além de resoluções 

específicas: Resolução UnC-CONSEPE 94/2004 – Política de Pesquisa na UnC e 

sua Institucionalização; Resolução UnC-CONSEPE 153/2004 – Programa de 

Financiamento da Pesquisa Docente; Resolução UnC-CONSEPE 165/2004 –

Criação, Aumento de Vagas e Reformulação de Curso de Cursos de Graduação; 

Resolução UnC-CONSEPE 46/2005; Normas para organização e funcionamento de 

cursos pós-graduação “lato sensu”; Resolução UnC-CONSEPE 81/2005 –Regimento 

da pós-graduação “stricto sensu”; Resolução UnC-CONSEPE 113/2006 – Plano de 

Desenvolvimento da Extensão-PDE-UnC. Há definições claras nos documentos e na 

organização da UnC, porém este conjunto documental não está atingindo todos 

aqueles que deveriam utilizá-lo. Um dos indicativos para as respostas nas opções 

que demonstram fragilidade pode ser ainda, a forma de disseminação entre os 

diversos segmentos e a sua institucionalização multi-campi. 
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2.1.6 Perfil do Ingressante 

 

 

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

dos gestores e professores quanto ao nível sócio-econômico dos alunos, e o 

desempenho destes ao iniciar o curso ou cada disciplina. 

 

 

2.1.6.1 Identificação do Perfil dos Ingressantes Pelos Gestores e Professores 

 

 

O objetivo deste indicador é de avaliar o conhecimento dos gestores e 

professores sobre o perfil sócio-econômico e de nível intelectual dos alunos 

ingressantes. 

 

Tabela 2.1.11 – Resultados da questão: “Você conhece o perfil sócio-econômico dos seus 
alunos?” 

Opções Gestores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 44,0% 38,7% 38,2% 29,6% 
Praticamente sim 38,7% 38,7% 47,9% 43,3% 
Praticamente não 8,0% 14,3% 11,2% 16,2% 
Não 8,0% 7,6% 2,4% 5,8% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 1,3% 0,8% 0,3% 5,2% 

 

Observa-se que a atual alteração na demanda de alunos para os vários 

cursos universitários no País, no Estado e na região de influência da UnC tem caído 

e isto tem preocupado os decisores e toda a comunidade acadêmica. Fica 

evidenciada esta preocupação com a queda do nível de posicionamentos positivos 

tanto por parte dos gestores como dos professores na Universidade como um todo.. 

Assim, a soma das opções “sim” e “praticamente sim” caiu de 82,7% para gestores e 

86,1% para professores, para 77,4% e 72,9%, respectivamente, demonstrando 

deficiências quanto ao conhecimento do perfil sócio-econômico dos alunos.  

Reanalisando alguns dados fornecidos pela ACAFE, que são obtidos pelos 

candidatos no vestibular, através do preenchimento de um questionário, e pelo Inep 
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através do formulário sócioeconômico do Enade, observa-se que a clientela que 

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

 

 

2.1.7 Perfil do Egresso 

 

 

2.1.7.1 Existência de uma base de dados de informações atualizadas sobre os 

egressos 

 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os resultados de algumas 

questões que foram aplicadas aos ex-alunos (egressos de curso de graduação e 

pós-graduação).  

 

Tabela 2.1.12 – Contribuição do curso que concluiu para a melhoria do nível socioeconômico  

 

A tabela 2.1.12 mostra que tem ficado mais claro para este segmento 

responder que houve contribuição para o desenvolvimento social, ampliando de 

40,8% para 56,3% a afirmação de melhoria nos níveis econômico, prestígio e 

remuneração, o que demonstra, mais uma vez, o bom grau de satisfação dos 

egressos.  

 
Tabela 2.1.13 - Alunos que estão trabalhando na área profissional do curso que concluíram na 
UnC 

Opções Egressos 

 2006 2009 
Sim 59,8% 59,4% 
Praticamente sim 18,4% 13,9% 
Praticamente não 10,6% 10,7% 
Não 10,6% 14,4% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,6% 0,8% 

 

Opções Egresso 

(%) 2006 2009 
Sim 40,8% 56,3% 
Praticamente sim 37,4% 22,5% 
Praticamente não 16,2% 12% 
Não 3,4% 6,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 2,2% 1,6% 
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Como foi demonstrado na tabela, a maioria dos egressos permanece 

trabalhando na área profissional do curso que concluiu na UnC. Também, vale 

registrar a necessidade de identificar os motivos que levaram 21,2% a responderem 

“não” e “praticamente não” em 2006 e 25,1% em 2009. Observa-se que as regiões 

exportadoras do estado, em que a UnC está inserida (agronegócios e negócios de 

base florestal, inclusive papel, esquadrias e móveis, passando por segmento 

cerâmico e metal mecânico ligados a estes segmentos), vem sofrendo nestes 

últimos anos uma redução da oferta de trabalho e contenção de despesas, 

interferindo na plena contratação e na qualidade do emprego.  

Assuntos relacionados aos egressos, como informações, bases de dados, e 

contato com a instituição são apresentados na dimensão 4, referente à comunicação 

da UnC com a sociedade e, também, na dimensão 9, referente às políticas de 

atendimento a estudantes e egressos.  

 

 

2.1.8 Apropriação do PIDI pela Comunidade 

 

 

Esta categoria de análise tem por objetivo verificar a participação da 

comunidade acadêmica na apropriação do PIDI. 

 

 

2.1.8.1 Grau de Conhecimento e Apropriação do PIDI pela Comunidade Acadêmica 

 

 

A UnC, através de seus gestores, prioriza a necessidade da participação da 

comunidade acadêmica na elaboração e no acompanhamento da efetivação das 

propostas descritas no PIDI. 

Atualmente (2010) o PIDI está sendo atualizado com a participação de 

membros de todos os campi, incluindo professores, alunos, funcionários e membros 

da comunidade. 

O PIDI fica disponível para a comunidade através do site da UnC. 
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2.1.9 Projetos, Programas e Regulamentos em Desenvolvimento 

 

 

A Universidade do Contestado, através de sua Pró-Reitoria e Coordenadorias 

de Extensão e Cultura, desenvolve programas e projetos nos oito eixos da extensão, 

de acordo com seu Plano de Desenvolvimento da Extensão-PDE/UnC, em 

consonância com o PIDI, e com o Plano Nacional de Extensão, quais sejam: 

 

- Programa de Apoio à Extensão e Cultura –PAEC; 

- Programa de Assistência Social da UnC; 

- Programa UnC na Comunidade; 

- Programa de Tecnologia de Informática Aplicada – TEIA; 

- Programa Universidade Aberta da Maior Idade – UAMI; 

- Programa Terceira Idade na Universidade; 

- Programa Alternativo; 

- Programa Universidade Aberta para o Conhecimento; 

- Programa Educar; 

-Programa EDUCADOR – Capacitação Docente; 

- Programa de Prestação de Serviços das Bolsas do Artigo 170. 

 

As contribuições destes programas são apresentadas na dimensão 2. 
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Escala Grupo de indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

2.1.1.1 Coerência entre a missão e os 
objetivos/finalidades institucionais.   X    

2.1.2.1 Clareza na definição dos objetivos institucionais   X    
2.1.2.2 Tradução dos objetivos institucionais em ações 
na realidade institucional   X    

2.3.1 Sintonia das diretrizes institucionais com o PIDI e 
PPI da Instituição   X     

2.1.4.1 Efetivação da expansão descrita no PIDI 
coerente com a realidade institucional.    X   

2.1.4.2 Articulação dos fundamentos descritos no PIDI e 
PPI com as práticas institucionais.   X    

2.1.4.3 Participação efetiva dos dirigentes da Instituição 
(mantida) na construção, implementação e revisão 
periódica do PIDI 

   X   

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

2.1.6.1 Identificação do perfil dos ingressantes pelos 
gestores e professores.  X     

2.1.7.1 Existência de uma base de dados de 
informações atualizadas sobre os egressos   X    

2.1.8.1 Grau de conhecimento e apropriação do PIDI e 
PPI pela comunidade acadêmica.    X   

2.1.9 Coerência entre programas/projetos em 
desenvolvimento e as metas traçadas no PIDI   X    

Quadro 2.1 – Síntese avaliativa da dimensão 1 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 1: 
 

− o conhecimento dos gestores e da comunidade externa, sobre a UnC e seus objetivos 
institucionais; 

− coerência entre os documentos existentes: PIDI, 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. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 1: 
 
− baixo nível sócio-econômico, bem como defasagem de conhecimento dos alunos 

ingressantes nos cursos da UnC; 
− pouca disseminação e apropriação dos documentos oficiais da UnC por parte da 

comunidade interna; 
− parcela de gestores e professores que não conhecem adequadamente ou não articulam o 

PPI e PIDI e consequentemente enfraquecem a evolução dos PPCs; 
− insuficiente envolvimento e participação dos gestores, professores e alunos nas 

adequações e no  desenvolvimento das ações do PIDI e do PPI da UnC; 
− falta de levantamento sistemático do perfil de ingressantes; 
− falta de acompanhamento dos egressos. 

 

Recomendações da CPA: 
 
− reescrever 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 das políticas institucionais envolvendo todos os 

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, atendendo assim às demandas institucionais; 

− capacitação de gestores em relação a metodologias referentes ao processo operacional e 
mensuração dos resultados. 
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2.2 DIMENSÃO 2 - A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-

GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

 

 

2.2.1 Considerações iniciais 

 

 

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 subdimensões, a apresentação e interpretação dos dados segue as seguintes 

categorias de análise: 

Políticas de Ensino: 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: 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: i) políticas institucionais de extensão e formas de 

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

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

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

 

 

2.2.2 Dimensão 2.1 – A Política para o Ensino de Graduação e Sequenciais 

 

 

No Planejamento Integrado de Desenvolvimento Insteristitucional - PPI estão 

definidas as políticas de ensino, que determinam as diretrizes para elaboração dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação. O foco principal da política para o 

ensino visa ao desenvolvimento de mecanismos de fortalecimento econômico, 

político e cultural da sociedade. Por meio desta, possibilita-se o aprofundamento 



 

 70 

técnico-científico e metodológico nas mais diversas áreas do conhecimento humano 

e profissional, além de elevar e aperfeiçoar o nível da convivência humana. 

 

A UnC estabeleceu nas diretrizes que norteiam os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos de Graduação, um processo de revitalização dos seus cursos, 
que se fundamentam na permanente avaliação e reconstrução coletiva. 
(PPI/UnC, 2009, p. 63) 

 

Isto pode ser evidenciado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação, através da síntese descritiva dos fundamentos de educação, ensino, 

aprendizagem e avaliação, que fazem parte da fundamentação teórica dos 

respectivos PPC’s. Como por exemplo, no Curso de Administração, quanto é 

abordada a sistemática de avaliação.  

 

A Universidade do Contestado, embasada em sua concepção de ser um 
processo instituinte, caracterizado num constante vir-a-ser, elaborou e 
adotou um plano de avaliação institucional mediante o qual se diagnostique 
e se programe constantemente, numa atitude de permanente busca de 
equilíbrio com as necessidades do meio ambiente. (PPC do Curso de 
Administração, p. 23, 2008). 

 

Os cursos de graduação da UnC possuem uma definição clara sobre os 

aspectos pedagógicos que norteiam o processo de ensino e aprendizagem. No 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão de Negócios (UnC/2008), 

destaca-se: 

 

A proposta pedagógica parte de algumas, dentre as quais pode-se destacar 
as seguintes: 
Interdisciplinaridade: A solução de qualquer problema envolve sempre 
múltiplos conhecimentos e, desta forma, o conhecimento deve ser 
desenvolvido. É fundamental que o tecnólogo tenha ou desenvolva uma 
visão sistêmica e consiga interpretar problemas e encaminhar soluções em 
seu contexto. 
Indissociabilidade entre a teoria e a prática: A teoria explica, confirma e 
justifica a prática, e é fundamental que ambas caminhem juntas no processo 
de aprendizagem. 
Auto-aprendizagem: Dentre as exigências atuais da competitividade, as 
habilidades para aprender a aprender são prioritárias, dada a evolução 
exponencial do conhecimento, mormente de novas técnicas e 
procedimentos. 
Responsabilidade social: A responsabilidade social deve ser assumida 
por todos, pois todos dependem da sociedade, que depende de todos. 
Entretanto, a disseminação dos preceitos da responsabilidade social é um 
dos deveres do tecnólogo de gestão de negócios. 
Comportamento ético: Constitui a base da convivência em comunidade. 
Conhecimento técnico: Constitui a base da eficiência e da eficácia, 
fundamentais para o aprimoramento das habilidades, visando pela 
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competitividade superar os embates tecnológicos propiciando a 
continuidade dos empreendimentos sócio-econômicos. 
O processo ensino-aprendizagem é conduzido por um conjunto de ações 
planejadas no colegiado do curso nos termos do projeto pedagógico. Na 
concepção de que o papel do professor é orientar, mediar, desafiar e 
promover a interação do aluno com o objeto de estudo, parte-se do principio 
que a aprendizagem é o resultado de um processo e que está sempre em 
evolução. (PPC – TECNOLOGIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS. UnC, 2008) 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs da UnC têm como base os 

pressupostos estabelecidos no PPI.  Os PPCs são normatizados pelo regimento 

geral da UnC, pela Resolução UnC - CONSEPE2 ,165/2004, Resolução 107/2007-

CEE, Diretrizes Curriculares e Lei nº 9.394/96, Lei 170/98.  

A metodologia de elaboração dos PPCs de Graduação é conduzida pela Pró-

Reitoria de Ensino. Isto ocorre com o apoio de um Grupo de Trabalho, constituído 

pelos Coordenadores de cada Campus onde o curso é ofertado, orientado pela Pró-

Reitoria. Este processo tem início com a criação do curso ou por necessidade de 

adequação à legislação ou, ainda, por inovação da matriz curricular.  

O Grupo de Trabalho discute e organiza as atividades para socialização com 

seus pares, nos campi universitários. Neste sentido é que os colegiados de curso 

são envolvidos, propiciando a participação dos professores e alunos.  

O diferencial desta forma de organização dos PPCs é que em todos os campi 

são desenvolvidos os cursos com as mesmas matrizes curriculares, mas de forma 

que sejam contemplados os pressupostos do vocacionamento e necessidades 

regionais.  

A tramitação de projetos novos inicia-se nos campi. Quando é iniciativa de um 

campus, cabe ao Conselho Acadêmico analisar a proposta da Direção Acadêmica e 

encaminhar para Pró-Reitoria de Ensino. Na sequência, o projeto é encaminhado 

para a Comissão de Ensino para análise e emissão de parecer. Uma vez aprovado 

pela comissão, o parecer do relator é submetido à aprovação do CONSEPE. 

Nas reformulações, após conclusão do Grupo de Trabalho, o processo é 

encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino, para revisão e posterior análise da 

Comissão de Ensino. Sendo o parecer favorável, o processo vai para deliberação no 

CONSEPE. A Comissão de Ensino é constituída pelos Diretores Acadêmicos e Pró-

Reitor de Ensino. 

                                            
2 Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Os projetos de criação de curso, além do embasamento metodológico, 

didático-pedagógico, são constituídos pela descrição dos seguintes elementos: 

corpo docente, número de vagas, turno e regime de funcionamento; modalidade de 

oferta, laboratórios, acervo bibliográfico e estrutura física, equipamentos e meios de 

ensino. 

Atualmente, a UnC oferece disciplinas e um curso de graduação na 

modalidade a distância3. As disciplinas oferecidas na modalidade a distância estão 

regulamentadas por resolução aprovada no CONSEPE e pelo Regimento da 

Educação a Distância da UnC. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos da aplicação de 

questionários. Para cada indicador foram elaboradas perguntas que visam identificar 

o conhecimento dos entrevistados sobre assuntos expostos e, também, identificar 

pontos positivos e/ou frágeis, que necessitem ser trabalhados pela instituição. 

 

 

2.2.2.1 Projeto Pedagógico de Cursos – PPCs na percepção dos respondentes dos 

questionários 

 

Tabela 2.2.1 – Resultados da questão: “Conhece a estrutura curricular dos cursos que o seu 
campus oferece?” 

Opções Nº de Gestores Percentual 

Sim 64 41,3% 
Praticamente sim 60 38,7% 
Praticamente não 29 18,7% 
Não 0 0,0% 
Não estou apto a responder (desconheço) 2 1,3% 
Total 155 100,0% 
Média - 4,04 

 

A análise pragmática dos dados apresentados na tabela mostram um ótimo 

percentual sobre a percepção dos gestores com relação às estruturas curriculares 

dos cursos desenvolvidos nos campi da UnC. Constatou-se que 80% (oitenta por 

cento) das respostas situam-se nas opções “sim” e ”praticamente sim”. Entretanto, 

por tratar-se de gestores, 20% (vinte por cento) responderam nas opções 

“praticamente não” e “não estou apto a responder”, o que faz refletir sobre o porquê  

dos gestores não conhecerem a estrutura curricular dos cursos. Lembrando que a 

                                            
3 Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agro-Ecologia. 
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base das atividades desenvolvidas pela instituição está nos cursos de graduação, 

gerando recursos e resultados para instituição.  

 

 

2.2.2.1.1 Coerência entre os PPCs com o PIDI, PPI e a missão da instituição 

 

 

No confronto dos documentos PIDI, PPI e PPC’s percebe-se que há o 

alimento de diretrizes que estabelecem a coerência entre os mesmos.  

No PIDI (UnC/PIDI, 2003, p. 14), a ação estratégica no 1, determina a forma 

de implementação e institucionalização dos PPC’s, como segue: 

 

Nº 1 - Implementação e Institucionalização dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos 
Objetivo: implementar e institucionalizar os Projetos Pedagógicos, visando à 
melhoria da qualidade dos cursos, normatizando, disseminando, definindo e 
divulgando a missão e os objetivos de cada curso, agregando as ações e 
experiências já existentes na Universidade e estabelecendo 
regulamentações próprias integradas, obedecendo às reestruturações. 
Projeto/Meta/Ação: 
i. constituição de Grupos de Trabalho para a elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 
ii. reedição da Resolução UnC/CEPE 04/2001 que estabelece diretrizes 

para a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 
da UnC; 

iii. aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação nos 
órgãos colegiados superiores da UnC; 

iv. publicação, em caderno específico, dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Graduação da UnC; 

v. divulgação dos Projetos Pedagógicos nos  campi e núcleos da UnC; 
 

Também no PPI (PPI/UnC, 2009, p. 62), capítulo que trata dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação, também tem-se as diretrizes dos PPC’s. 

 

A estrutura dos PPC’s segue os seguintes princípios:  
I - a concepção filosófica norteadora do processo ensino-aprendizagem do 
curso, nos seus diversos níveis, apresenta uma concepção de mundo, de 
sociedade e de homem que se deseja para o egresso;  
II - definição do perfil profissional, estabelecendo suas habilidades e 
competências, bem como áreas de atuação;  
III - a composição da matriz curricular deve atender aos seguintes 
pressupostos: 

− as Diretrizes Curriculares Nacionais; 
− níveis de flexibilização curricular de acordo com as necessidades do 

curso; 
− concepção da relação entre teoria e prática; 
− identificação de uma concepção pedagógica norteadora; 
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− conceituação das formas de interação entre ensino-pesquisa-extensão; 
− uma concepção e uma sistemática de avaliação do processo de ensino e 

da aprendizagem; 
− as perspectivas e possibilidades interdisciplinares no planejamento, na 

seleção e organização dos conteúdos curriculares. 
 

Para regulamentar estas diretrizes e coerências entre os documentos, o 

CONSEPE da UnC aprovou a Resolução (UnC-CONSEPE 016/2009) para 

elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, que sofreu 

alteração em 2009, em decorrências da promulgação da Resolução 107/2007, de 25 

de novembro de 2007, do Conselho Estadual de Educação que normatiza o 

Funcionamento da Educação Superior no Sistema Estadual.  

Para verificar a percepção externa sobre estes aspectos foram aplicados 

questionários, onde se obteve a participação de representantes de diversos 

segmentos, conforme foi descrito no quadro amostra. A tabela abaixo mostra a 

percepção da comunidade externa com relação à coerência entre PIDI, PPI e PPC’s. 

 

Tabela 2.2.2 - Resultados da questão: “Você percebe se existe articulação entre os programas 
de ensino, pesquisa e extensão com a missão da UnC?” 

Opções Comunidade 

Sim 26,6% 
Praticamente sim 35,4% 
Praticamente não 13,9% 
Não 6,3% 

Não estou apto a responder (desconheço) 15,8% 

 

Percebe-se que na visão dos respondentes, segmentos da comunidade, 62% 

responderam que existe 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, também fica evidenciado esta articulação, pois 

todos tomam como base o tripé: ensino, pesquisa e extensão como fundamentos 

para elaboração dos programas.  

Para melhor contemplar a análise deste indicador, vale ressaltar a concepção 

de pesquisa estabelecida no PPI/UnC:  

 

A pesquisa é considerada, também, um fator de realimentação, tanto do 
ensino como da extensão. Ensino e extensão, deste modo, passam a ter 
incumbência de buscar, constantemente, as soluções de problemas e 
apresentar novas alternativas teórico-práticas. A pesquisa, portanto, é 
desenvolvida dentro de um caráter de interdisciplinaridade. (PPI, 2009, 
p.94) 
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Assim sendo, comparando os dados acima com concepção de ensino, 

pesquisa e extensão, conforme está no PPI, é possível perceber que há coerência 

entre o planos institucionais com a missão da UnC.  

 

A pesquisa é considerada, também, um fator de realimentação, tanto do 
ensino como da extensão. Ensino e extensão, deste modo, passam a ter 
incumbência de buscar, constantemente, as soluções de problemas e 
apresentar novas alternativas teórico-práticas. A pesquisa, portanto, é 
desenvolvida dentro de um caráter de interdisciplinaridade. (PPI, 2009, 
p.94) 

 

Ainda, no mesmo indicador, foi aplicado um questionário aos professores, 

cujo os resultados estão apresentados na tabela a seguir.  

 

Tabela 2.2.3 - Resultados da questão: “O(s) projeto (s) Pedagógico (s) do (s) Curso (s) que 
você atua é (são) coerente (s) com o PPI?” 

Opções Professor 
Sim 43,6% 
Praticamente sim 34,8% 
Praticamente não 4,9% 
Não 1,1% 

Não estou apto a responder (desconheço) 15,6% 

 

Percebe-se um índice 78,4% referente à coerência entre os PPC’s e o PPI. 

Na análise documental isto é bem evidente, pois o PPC’s se fundamenta no PPI. 

Entretanto, é importante ver como se dá a prática desta coerência. Assim, pelo 

percentual apresentado pelos respondentes, pode-se afirmar que há uma coerência 

efetiva entre os documentos, objeto da questão. 

 

 

2.2.2.1.2 Explicitação das concepções de currículo, aprendizagem, ensino e 

avaliação 

 

 

No PPI (2009, p. 63) estão estabelecidas as diretrizes para estruturação dos 

fundamentos teóricos do currículo, processo de ensino e de aprendizagem e 

sistemática de avaliação nos cursos de graduação.  
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Organização Curricular 
Este item apresenta o perfil curricular do curso, destacando-se as formas de 
operacionalização do processo de ensino nos âmbitos administrativo e 
pedagógico e as formas de trabalhar a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, contemplando os seguintes aspectos: 
− matriz curricular; 
− regime e duração do curso; 
− demonstrativo de qualificação e regime de trabalho do corpo docente; 
− plano de capacitação docente; 
− estrutura física e de apoio; 
− outros elementos que integram o currículo do curso. 
 
Concepção e Sistemática de Avaliação 
A avaliação permanente do curso e do próprio projeto constitui um dos 
aspectos mais importantes do processo. Para tanto, apresenta-se neste 
item:  
− uma clara concepção de avaliação; 
− a identificação de uma sistemática de avaliação do curso e do próprio 

Projeto Pedagógico, observada a relação com as finalidade do curso;  
− indicadores da clientela, tais como: fluxos de ingresso, evasão, 

identificação de procedência; demanda, etc; 
− planejamento e formas de operacionalização dos estágios no curso.  

 

 

2.2.2.1.3 Planejamento de metas a serem alcançadas em curto e médio prazo no 

ensino de graduação e sequenciais 

 

 

A UnC, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino, mantém grupos de 

trabalho para todos os cursos de graduação, os quais têm como finalidade manter 

atualizados os PPC’s, trabalhar para a renovação de reconhecimento de cursos já 

existente, bem como planejar ações que visem a implantação de novos cursos 

obedecendo às Diretrizes Curriculares e as exigências do mercado e do contexto 

sócio-econômico.  

Em 2008, os seguintes cursos obtiveram renovação de reconhecimento 

(Relatório de Atividades da Pró-Reitoria de Ensino da UnC, 2008): 

 

1. Curso Superior de Serviço Social nos Campi Universitários de Canoinhas 
e Curitibanos; 

2. Curso Superior de História nos Campi Universitários de Concórdia, 
Curitibanos e Mafra; 

3. Curso Superior de Matemática nos Campi Universitários de Mafra; 
4. Curso de Administração nos Campi Universitários de Canoinhas, 

Concórdia, Curitibanos e Mafra e nos Núcleos Universitários de 
Fraiburgo, Rio Negrinho; 

5. Curso de Ciências Contábeis nos Campi Universitários de Canoinhas, 
Concórdia, Curitibanos e Mafra e no Núcleo Universitários de Rio 
Negrinho; 
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6. Curso Superior de Enfermagem nos Campi Universitários de Canoinhas, 
Concórdia e Mafra; 

7. Curso Superior de Educação Física nos Campi Universitários de 
Concórdia, Curitibanos, Mafra e o Núcleo Universitário de Porto União; 

8. Curso de Pedagogia nos Campi Universitários de Canoinhas, Concórdia, 
Curitibanos, Mafra e nos Núcleos Universitários de Fraiburgo e Rio 
Negrinho; 

9. Curso de Letras – Habilitação Língua Portuguesa, Inglesa e Respectivas 
Literaturas nos Campi Universitários de Concórdia, Curitibanos e Mafra. 

 

Quanto à implantação de novos cursos, em 2008 foram nove projetos 

desenvolvidos. A partir da criação nos Campi, a Comissão de Ensino procedeu à 

análise dos processos e através de comissões de verificações foram feitas visita in 

loco nos locais destinados para analisar as condições de oferta. Os projetos, 

mencionados a seguir, tiveram sua aprovação no Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UnC – CONSEPE (Relatório de Atividades da Pró-Reitoria 

de Ensino da UnC, 2008): 

 

1. Projeto de Criação do Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade do Contestado e sua Oferta no Campus Universitário de 
Curitibanos; 

2. Projeto de Criação do Curso Superior de Tecnologia: em Gestão da 
Tecnologia da Informação na Universidade do Contestado e sua Oferta 
no Campus Universitário de Curitibanos; 

3. Projeto de Criação do Curso de Bacharelado em Teologia na 
Universidade do Contestado e sua oferta no Campus Universitário de 
Curitibanos – Aprovado “ad referendum” Portaria UnC 034/2008; 

4. Projeto de criação do Curso de Engenharia de Alimentos na 
Universidade do Contestado e sua oferta no Campus Universitário de 
Concórdia. 

5. Projeto de Criação do Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública na Modalidade à Distância e sua Oferta no Campus Universitário 
de Concórdia. 

6. Projeto de Criação e Implantação do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Cooperativas, na modalidade à Distância e sua oferta no 
Campus Universitário de Concórdia em convênio com IESDE – 
Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino; 

7. Projeto de Criação e Implantação do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos na Modalidade à Distância, a ser ofertado 
nos Campi Universitários de Canoinhas, Concórdia e Núcleo 
Universitário de Porto União em convênio com IESDE – Inteligência 
Educacional e Sistemas de Ensino; 

8. Projeto de Criação e Implantação do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira na Modalidade à Distância, a ser ofertado nos Campi 
Universitários da UnC de Canoinhas, Concórdia e Núcleo Universitário 
de Porto União em convênio com IESDE – Inteligência Educacional e 
Sistemas de Ensino; 

9. Projeto de Criação e Implantação do Curso Superior de Tecnologia em 
Negócios Imobiliários na Modalidade à Distância, a ser ofertado nos 
Campi Universitários de Canoinhas e Concórdia e Núcleo Universitário 
de Porto União em convênio com IESDE – Inteligência Educacional e 
Sistemas de Ensino; 
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2.2.2.1.4 Existência de processos de flexibilidade curricular 

 

 

Em todos os cursos da UnC são realizadas atividades extracurriculares, com 

o objetivo de proporcionar aos acadêmicos a integração do conteúdo desenvolvido 

em sala de aula com a prática. Estas necessidades são definidas pelo colegiado de 

cada curso e implementadas, em conjunto, com as coordenadorias de pesquisa, de 

extensão e cultura. Os eventos são previstos no planejamento anual de cada curso. 

Na Resolução UnC-CONSEPE 016/2009, destaca-se a organização curricular 

no item 2.5.  

 

Apresentar o perfil curricular do curso, destacando-se os seguintes itens: 
− regime de oferta e duração do curso; 
− distribuição e operacionalização das disciplinas; 
− apresentação da matriz curricular; 
− evidenciar a relação teoria/prática, estabelecer a forma de 

desenvolvimento de estágios, TCC e outras atividades curriculares de 
cunho científico e prático; 

− descrever as formas de execução das atividades complementares ao 
currículo do curso; 

− identificar os processos de interdisciplinaridade do curso: entre disciplinas 
do próprio curso ou na inter-relação existente entre outros cursos; 

− especificar quaisquer outros elementos que integram o currículo do curso; 
− apresentar proposta de migração para as turmas em andamento, se for o 

caso; 
− considerando a necessidade de reavaliar os pré-requisitos para evitar 

prejuízos dos acadêmicos no andamento do curso; 
− disciplinas a distância - o curso vai ter definida a utilização da modalidade 

a distância no Projeto Pedagógico se for o caso. 
 

Sempre que um curso necessita de alterações em sua grade curricular, as 

necessidades são avaliadas pelos colegiados nos campi e o projeto de alteração é 

enviado para aprovação ao CONSEPE. 

 

 

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

 

 

Este indicador foi analisado com base nos relatórios de reconhecimento dos 

cursos de graduação e nos pareceres da Comissão de Ensino do CONSEPE, nos 

cursos que passaram por reformulação no ano de 2008. Percebeu-se nesta análise 
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a existência da coerência entre os elementos organização curricular, objetivos e 

perfil do egresso. Entretanto, dois aspectos devem ser refletidos nesta questão, um 

é referente ao grande número de reformulações dos PPC’s e, outro, no sentido de 

isto demonstra a constante da estrutura pedagógica dos cursos de graduação.  

 

 

2.2.2.1.6 Mecanismos de atualização e revisão sistemática dos currículos 

 

 

A UnC dispõe do mecanismo para manter atualizados os PPC’s, através dos 

grupos de trabalho, que são constituídos pelos coordenadores de cada curso.  

A Resolução UnC-CONSEPE 016/2009 estabelece este procedimento e a 

coordenação fica sob a égide da Pró-Reitoria de Ensino.  

 

 

2.2.2.2 Inovações Didático-Pedagógicas e Uso das Novas Tecnologias 

 

 

A UnC busca adequar-se aos recursos tecnológicos que possam facilitar o 

processo de ensino e de aprendizagem, através da atualização e aquisição de 

equipamentos para laboratórios, aprimoramento de suas tecnologias de informação 

e capacitação constante do corpo docente. Disponibiliza a modalidade de ensino a 

distância para os cursos presenciais, com o portal próprio da UnC.  

A seguir, as inovações adotadas são explicitadas pela apresentação e análise 

de perguntas que constam nos questionários aplicados a diversos segmentos.  
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2.2.2.2.1 Indicação de ações inovadoras futuras e/ou em desenvolvimento na área 

do ensino 

 

 

A seguir estão descritas as principais inovações estabelecidas no PPI e PIDI: 

 

i. fortalecimento da modalidade de educação a distância tanto na introdução 

de disciplinas ofertadas a distância, nos cursos presenciais, como na oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 

ii. abertura de núcleos pedagógicos para dar apoio aos cursos; 

iii. implantação de programas de pós-graduação "stricto sensu", 

recomendados pela CAPES; 

iv. implantação de novos laboratórios, clínicas, aquisição de novos 

equipamentos e inovação do acervo bibliográfico; 

v. utilização dos resultados da avaliação institucional; 

vi. incentivo a capacitação docente; 

vii. implantação de cursos voltados para o desenvolvimento regional; 

viii. implantação de novos sistemas gerenciais de informação; 

ix. programas de incentivo à formação continuada de docentes. 

 

Quanto à utilização de recursos tecnológicos nas atividades de ensino, foi 

direcionada uma questão para alunos dos cursos de pós-graduação lato sensu. Os 

resultados constam na tabela a seguir.  

 

Tabela 2.2.4 - “Os professores do curso utilizam novas tecnologias (recursos tecnológicos) 
nas atividades de ensino” ? 

Opções Pós-graduação 

 2006 2009 
Sim 35,0% 46,3% 
Praticamente sim 42,1% 42,9% 
Praticamente não 22,1% 8,8% 
Não 0,6% 1,5% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,3% 0,3% 

 

Percebe-se que 89,2% disseram que os professores utilizam de novas 

tecnologias nas atividades de ensino. Constatou-se que houve uma evolução nesta 

questão quando em comparação com os dados da avaliação de 2006. 
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2.2.2.2.2 Existência de ambiente virtual de apoio ao ensino presencial 

 

 

Tendo como objetivo oferecer e compartilhar novos espaços de 

aprendizagem, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, assim 

como desenvolver processos e produtos educacionais que tenham como foco a 

interação entre os agentes da aprendizagem, na busca permanente de inovação 

educacional, foi implantado na UnC o ensino a distância 

A regulamentação da Educação a Distância está na Resolução UnC-

CONSEPE 040/2007, a qual integra o Regimento da Educação a Distância na UnC, 

que está organizacionalmente estruturada pela UnC-Virtual, sob responsabilidade da  

Reitoria e NEAD’s (Núcleos de Ensino a Distância), que funcionam nos campi e 

coordenam a operacionalização dos projetos em EAD.  

A UnC dispõe, em seus campi, de núcleos de EAD conforme regimento 

aprovado pela resolução UnC-CONSEPE 040/2007, responsáveis pela oferta de 

cursos de graduação e pós graduação nessa modalidade e também por oferecer 

disciplinas à distância conforme determinado nos Projetos Pedagógicos de Cursos 

de Graduação. 

Quanto ao ambiente virtual, utilizado como apoio ao ensino presencial, foi 

implantado um sistema informatizado que permite ao professor inserir conteúdos 

para serem consultados pelos acadêmicos e da mesma forma a emissão de 

diversos tipos de relatórios. Assim é possível ao professor acompanhar as atividades 

discentes. 

Há ainda a oferta de disciplinas cursadas a distância nos cursos presenciais, 

em que é utilizado um portal específico de comunicação com o aluno sob 

acompanhamento através dos NEaD’s. 

 

 

2.2.2.3 Participação dos Docentes e Discentes no Desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico 

 

 

Os itens a seguir avaliam a participação do corpo docente e discente no 

desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 
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2.2.2.3.1 Apropriação do PPCs dos cursos pelos docentes 

 

 

A participação docente e discente se dá em cada campus, através dos 

colegiados de curso, previstos no Regimento Geral da UnC e no CONSEPE, onde 

são deliberados os PPC’s.   

A cada início de semestre, são realizados encontros com os professores para 

discussão e encaminhamento do planejamento anual, tendo em vista o cumprimento 

do projeto pedagógico.  

 

 

2.2.2.3.2 Apropriação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos pelos Discentes 

 

 

Para identificar a percepção dos acadêmicos quanto a apropriação dos PPC’s 

foram aplicados questionários.  

As tabelas a seguir demonstram os resultados. 

 

Tabela 2.2.5 - Resultados da questão: “Você participa na definição das metas ou planos de seu 
curso?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 
 2006 2009 2006 2009 

Sim - 24,1% 10,13% 12,1% 
Praticamente sim - 24,7% 18,93% 24,7% 
Praticamente não - 19,9% 28,77% 27,8% 
Não - 21,9% 40,33% 31,9% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) - 9,3% 1,83% 3,5% 

 

Percebe-se que a participação significativa dos alunos fica abaixo de 50% 

(cinqüenta por cento), observando-se um crescimento no percentual quando 

comparado com os resultados de 2006.  

Partindo desta constatação faz-se necessário identificar os problemas, definir 

estratégias e propiciar avanços significativos, no envolvimento do corpo discente. 
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Tabela 2.2.6 - Resultados da questão: “Conhece o projeto pedagógico do seu curso?” 
Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 

 2006 2009 2006 2009 
Sim - 50,4% 36,49% 43,2% 
Praticamente sim - 27,5% 4,38% 31,9% 
Praticamente não - 10,7% 30,63% 14,8% 
Não - 8,2% 25,36% 8,4% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) - 3,2% 3,14% 1,7% 

 

Quanto ao conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso a que estão 

vinculados, as respostas nas opções “sim” ou “praticamente sim” são superiores a 

70%. Também fica evidente o crescimento do conhecimento dos alunos do PPC 

comparativamente  à avaliação de 2006. 

 

Tabela 2.2.7 - Resultados da questão: “Durante a graduação ocorreram socializações do 
PPC?” 

Opções Egressos 

Sim 22,5% 
Praticamente sim 22,3% 
Praticamente não 21,7% 
Não 18,3% 

Não estou apto a responder (desconheço) 14,4% 

 

 

Pelos dados da tabela observa-se que a apresentação e discussão do PPC 

junto aos alunos está abaixo das expectativas, com 44,8% nas duas alternativas de 

repostas “sim” e “praticamente “sim”.  

 

Tabela 2.2.8 - Resultados da questão: “Você conhece o perfil do profissional estabelecido no 
projeto pedagógico do seu curso?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 

 2006 2009 2006 2009 
Sim - 52,1% 26,23% 41,3% 
Praticamente sim - 23,6% 33,90% 31% 
Praticamente não - 11,3% 20,98% 15,3% 
Não - 9% 16,31% 9,9% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) - 4% 2,59% 2,6% 

 

Aqui também se constata que mais de 70% (setenta por cento) dos alunos 

conhecem o perfil profissiográfico, vinculando à questão anterior sobre a apropriação 

do PPC.   
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2.2.2.4 Práticas Institucionais de Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem 

 

 

Esta é uma preocupação constante da UnC, por isso se  implantou uma nova 

sistemática de avaliação. A Resolução UnC-CONSEPE 178/2008 dispõe sobre 

procedimentos e critérios para verificação da aprendizagem nos Cursos de 

Graduação e Seqüenciais da UnC. Esta resolução, aprovada em 19 de novembro de 

2008, entrou em vigor no ano de 2009. O Artigo 1º da Resolução conceitua o 

processo de mensuração do desempenho do aluno em cada disciplina. Ë um 

processo cumulativo que leva em consideração notas e médias parciais.  

 

Art. 1º - A avaliação do desempenho acadêmico, nos cursos de graduação, 
tem por finalidade acompanhar o progresso do acadêmico no domínio das 
competências exigidas para o curso que está realizando, conforme projeto 
político pedagógico, tendo em vista a adequada formação científica e 
profissional, a promoção por fase letiva. [...] 
Art. 4º - O registro, em formulário próprio, do aproveitamento dos estudos 
será responsabilidade do professor da disciplina e incidirá sobre todas as 
atividades de avaliação, devendo resultar de 03 (três) médias parciais (M1, 
M2, M3). 

 

 

2.2.2.4.1 Processo sistemático de levantamento dos resultados de desempenho 

docente, discente, da organização didático-pedagógica e da infra-estrutura 

para o ensino 

 

 

O processo de avaliação de desempenho docente, implantado através da 

Resolução UnC-CONSEPE 068/2009, estabelece critérios e procedimentos.  

O processo tem como objetivos:   

 

I. Avaliar o desempenho do docente, orientando-o no aprimoramento de 
suas habilidades e competências; 
II. Vincular os resultados da avaliação de desempenho dos docentes com a 
promoção e progresso no Plano de Carreira, Cargos e Salários; 
III. Adequar a organização do sistema educativo às necessidades 
pedagógicas da instituição; 
IV. Valorizar o desempenho das atividades do docente; 
V. Corrigir as distorções no processo ensino-aprendizagem e dificuldades 
apresentadas pelos docentes. 
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A sistemática obedece três fases, conforme estabelece o Artigo 3º.  

 

A avaliação de desempenho docente compreenderá três instrumentos 
distintos, a saber:  
I. Avaliação pelo corpo discente; 
II. Auto-avaliação docente; 
III. Avaliação pela Coordenação do Curso.  

 

A aplicação ocorreu no final do primeiro semestre de 2009, em todos os 

campi da UnC, abrangendo todos os cursos. A avaliação é semestral e busca 

identificar competências e fragilidades no desempenho docente para que sejam 

aplicadas as medidas cabíveis conforme previsto na Resolução UnC-CONSEPE 

068/2009, artigos 14, 17 e 18:  

 

Art. 14. Após a entrega dos relatórios para a Direção Acadêmica, 
Coordenadorias de Ensino e de Curso, serão seguidos os seguintes 
encaminhamentos: 
I. Após análise será elaborado o plano de ações formativas necessárias 
para os docentes que obtiverem conceito C ou D (abaixo de 3,0 numa 
escala de 1 a 5); 
II. A Direção Acadêmica, Coordenadoria de Ensino e de Curso 
estabelecerão a sistemática de divulgação dos resultados junto aos 
Colegiados de Curso e aos 
discentes; 
III. Após esta fase, cada Coordenador apresentará os resultados 
individualmente a cada docente; 
IV. A Direção Acadêmica encaminhará relatório das ações tomadas à 
CPA/Local. 
Parágrafo único: Os docentes que obtiverem conceito C ou D assinarão 
um Termo de Compromisso para cumprimento das ações estabelecidas. 
 
Art. 17. Para elaboração do plano de melhoria para os docentes que 
obtiverem nota final inferior a 3,0 (três) deverá ser observado as médias 
parciais dos quesitos dos indicadores didático-pedagógicos e dos 
indicadores atitudinais. 
 
Art. 18. Na hipótese de professor contratado por tempo determinado e, cujo 
desempenho tenha resultado no conceito D, a Direção Acadêmica proporá à 
Fundação Mantenedora a não renovação de seu contrato. 
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2.2.2.4.2 Uso dos resultados de avaliação para o planejamento das atividades do 

ensino 

 

 

A Resolução UnC-CONSEPE 068/2009, estabelece um conjunto de ações 

para os casos que apresentam média abaixo de 3,0 (Três).  

 

Art. 15. No caso do conceito da avaliação docente resultar C ou D e 
conflitar com a auto-avaliação docente, o avaliado poderá apresentar 
justificativa, por escrito, à Coordenação de Ensino. 
§ 1º. Na hipótese da justificativa ser considerada pertinente, a Coordenação 
de ensino reconsiderará a avaliação juntamente com as soluções 
apresentadas para a melhoria do desempenho docente. 
§ 2º. Não sendo apresentada qualquer justificativa ou, se apresentada e não 
aprovada à Coordenação de Ensino deverá informar à Direção Acadêmica, 
indicando ações conjuntas que visem à melhoria de sua performance e 
encaminhar síntese dessas decisões à CPA/Local, para acompanhamento. 

 

Os resultados da avaliação de desempenho docente são auferidos através da 

aplicação de questionários aplicado aos acadêmicos.  

 

Tabela 2.2.9 - Resultados da questão: “As avaliações de desempenho docente já realizadas, 
têm contribuído para minimizar dificuldades detectadas no curso?” 

Opções Alunos ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Sim 39,3% 24,1% 
Praticamente sim 33,5% 36,5% 
Praticamente não 10,8% 23,3% 
Não 4,9% 13,3% 
Não estou apto a responder (desconheço) 11,4% 2,8% 

 

Os dados apresentados na tabela mostram que entre os alunos a contribuição 

da avaliação de desempenho dos docentes fica entre 60% a 70%, considerando as 

alternativas de resposta “sim” e “praticamente sim”. Como a aplicação sistemática 

iniciou em 2009, após a aprovação pela resolução UnC-CONSEPE 068/2009, estes 

percentuais são  indicadores favoráveis para o  processo. 
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2.2.2.4.3 Divulgação dos resultados de avaliação para a comunidade acadêmica 

 

 

A comunicação dos resultados está prevista na Resolução UnC-CONSEPE 

068/2009, a qual estabelece que a CPA encaminha relatórios para a direção 

acadêmica que, na seqüência, passa para as coordenações de curso. A  

apresentação dos resultados aos docentes e discentes é discutida em reunião 

envolvendo todos os coordenadores de área e de curso. Cita o artigo nº 14 em 

relação à divulgação dos resultados: 

 

Art. 14. Após a entrega dos relatórios para a Direção Acadêmica, 
Coordenadorias de Ensino e de Curso, serão seguidos os seguintes 
encaminhamentos:  
I. Após análise será elaborado o plano de ações formativas necessárias 
para os docentes que obtiverem conceito C ou D; 
II. A Direção Acadêmica, Coordenadoria de Ensino e de Curso 
estabelecerão a sistemática de divulgação dos resultados junto aos 
Colegiados de Curso e aos discentes; 
III. Após esta fase, cada Coordenador apresentará os resultados 
individualmente a cada docente; 
IV. A Direção Acadêmica encaminhará relatório das ações tomadas à 
CPA/Local. 
Parágrafo único: Os docentes que obtiverem conceito C ou D assinarão 
um Termo de Compromisso para cumprimento das ações estabelecidas. 

 

A avaliação de desempenho docente e a avaliação interna têm seus 

resultados divulgados no Relatório da Avaliação realizada no biênio 2004-2006, que 

encontra-se disponibilizado no site da UnC (www.unc.br), bem como uma síntese 

dos dados obtidos através do boletim da autoavaliação institucional.   
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Escala Grupo de Indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

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

  X    

2.2.2.1.2 Explicitação das concepções de currículo, 
aprendizagem, ensino e avaliação.   X    

2.2.2.1.3 Planejamento de metas a serem alcançadas 
em curto e médio prazo no ensino de graduação e 
seqüenciais. 

   X   

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

  X    

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

2.2.2.1.6 Mecanismos de atualização e revisão 
sistemática dos currículos.  X     

2.2.2.2.1 Indicação de ações inovadoras futuras e/ou 
em desenvolvimento na área do ensino.    X   

2.2.2.2.2 Existência de ambiente virtual de apoio ao 
ensino presencial  X     

2.2.2.3.1 Apropriação do PPCs pelos docentes.   X    
2.2.2.3.2 Apropriação do PPCs pelos discentes.    X   
2.2.2.4.1 Processo sistemático de levantamento dos 
resultados de desempenho docente, discente, da 
organização didático-pedagógica e da infra-estrutura 
para o ensino. 

  X    

2.2.2.4.2 Uso dos resultados de avaliação para o 
planejamento das atividades do ensino.   X    

2.2.2.4.3 Divulgação dos resultados de avaliação para 
a comunidade acadêmica.    X   

Quadro 2.2 - Síntese avaliativa da dimensão 2.1 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a 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. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 2.1: 
  

− muitas reformulações dos PPCs, alteração de turno de funcionamento de cursos, 
alteração de regime de oferta e controle de vagas (Livro do CONSEPE 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; 
− insuficiente revisão de processos de reconhecimento de cursos que são encaminhados 

ao CEE/SC; 
− falta de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

  
 

Recomendações da CPA: 
 

− 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 pedagógico para reestruturação e implementação dos PPCs; 
− aprimorar o documento norteador dos PPCs (PPG); 
− avaliação e aprimoramento dos PPCs, de acordo com as necessidades regionais e com 

a legislação vigente; 
− ampliar as ações do EaD, sobretudo no que diz respeito à oferta de disciplinas a 

distância nos cursos presenciais. 
  

 

 

2.2.3 Dimensão 2.2 – A Política para a Pesquisa 

 

 

Entende-se como pesquisa 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.    
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A Política de Pesquisa está instituída pela Resolução UnC-CONSEPE 

094/2004, 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. Cada campus possui seus próprios grupos de pesquisa, que deliberam as 

áreas de atuação e seus respectivos temas. 

As fontes de financiamento mais comuns são: CNPq, CAPES, FINEP e 

FAPESC, que  privilegiam, sobretudo, projetos oriundos de grupos vinculados a 

programas “Stricto Sensu”.  

 

 

2.2.3.1 Política Institucional de Pesquisa e Formas de sua Operacionalização 

 

 

A normatização sobre a Política de Pesquisa da Universidade (Resolução 

UnC/CONSEPE 094/2004), o Programa de Financiamento da Pesquisa Docente na 

UnC - PROFIPE (Resolução UnC/CONSEPE 153/2004), Comitê de Ética em 

Pesquisa (Resolução UnC-CONSEPE Resolução 156/2004); Normas de Incentivo à 

Iniciação Científica em nível de graduação – DINPICI (Resolução 157/2004), 

Normatização do Fundo de Apoio à Pesquisa da UnC – NOFAPE (Resolução 

158/2004) legislam sobre o funcionamento da Comissão de Avaliação e Seleção de 

Bolsas de Pesquisa do Artigo 170, da Constituição Estadual (Resolução 002/2005). 

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.   

O fundo para este programa está definido no Estatuto da Mantenedora, sendo 

1% das receitas auferidas no exercício anterior ao aplicado. Portanto, este é um 

recurso próprio da instituição e que tem propiciado a implementação de projetos em 

todos os campi. 

A seguir, são apresentadas as categorias de análise e seus respectivos 

grupos de indicadores. Para avaliar esses indicadores foram aplicados questionários 



 

 91 

distribuídos aos professores e gestores, bem como a metodologia de análise 

documental e estatística.  

 

 

2.2.3.1.1 Definição de eixos e linhas de pesquisa institucionalmente prioritárias 

 

 

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 

pesquisa e a constatação se as respectivas linhas são realmente efetivadas. As 

questões deste indicador foram respondidas pelos gestores e professores.  

 

Tabela 2.2.10 - Resultados da questão: “As políticas de pesquisa estão em sintonia com o 
PPI?” 

Opções Professores 
Sim 20,3% 
Praticamente sim 35,6% 
Praticamente não 14,5% 
Não 3,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 25,8% 

 

Aproximadamente 56% (cinqüenta e seis por cento) dos professores 

demonstram a percepção de que as políticas de pesquisa estão em sintonia com o 

PPI. Por outro lado, os demais demonstram que não há sintonia. Portanto, este 

aspecto merece uma reflexão e sugestões para um plano de ações.    

Pela análise documental (Relatório Geral de Atividades 2008) verifica-se que 

todos os projetos de pesquisa, estabelecidos pela UnC, atendem todas as normas e 

procedimentos metodológicos de execução. Comparado ao PPI entende-se que a 

UnC tem definidos os eixos de pesquisas e que os mesmos contemplam o PPI. 

 

 

2.2.3.1.2 Mecanismos de avaliação da produção científica e tecnológica da UnC 

 

 

As produções científicas e tecnológicas finalizadas são apresentadas através 

do relatório final de pesquisa, pelas Coordenadorias de Pesquisa e pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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Esse relatório de pesquisa levanta informações tais como: i) cumprimento do 

cronograma; ii) apresentação da justificativa quanto ao não cumprimento do 

cronograma; iii) não se tendo cumprido o cronograma, apresentou uma nova 

proposta para as próximas atividades; iv) coerência da metodologia/objetivos 

propostos com o executado; v) fundamentação do relatório nos resultados atingidos 

no período; vi) análise dos resultados atingidos no período e; vii) apresentação do 

artigo científico. Pela análise destes requisitos, a coordenadoria emite seu parecer 

final e encaminha relatório para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Entretanto, a UnC não possui um processo sistematizado de avaliação do impacto 

da produção científica e tecnológica produzida pala comunidade acadêmica e 

docente. 

 

 

2.2.3.1.3 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.   

No ano de 2009 o SIPEX foi realizado no Campus Universitário de Mafra, em 

que foram apresentados 211 artigos e 68 banners, envolvendo as áreas das 

Ciências da Saúde, Humanas, Lingüísticas, Biológicas, Exatas, Agrárias e Sociais 

Aplicadas. 

A tabela a seguir demonstra o número de artigos apresentados nesse evento 

conforme área das ciências. 
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Tabela 2.2.11 – Artigos Apresentados no SIPEX – 2009 conforme área das Ciências 
Área das Ciências Nº Projetos 

Ciências Humanas  51 
Ciências Sociais Aplicadas  38 
Ciências Exatas  16 
Ciências Agrárias  23 
Ciências da Saúde  39 
Ciências Biológicas  9 
Ciências Lingüísticas, Letras e Artes  7 
Engenharias  10 
Multidisciplinar  4 
Outras  14 

Total 211 

 

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.  

A UnC mantém intercâmbio com outras instituições através da participação 

em seminários, congressos e encontros de produção cientifica, realizados no âmbito 

nacional e internacional.  

 

 

2.2.3.1.4 Política Institucional de Iniciação Científica e Formas de sua 

Operacionalização 

 

 

O Programa de Incentivo à Iniciação Científica na Graduação é regido pela 

resolução CONSEPE 157/2004 (Diretrizes e Normas de Incentivo à Iniciação 

Científica em nível de Graduação da UnC – DINPICI). 

O 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 
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planejamento institucional elaborado em função dos problemas regionais e suas 

demandas. 

 

 

2.2.3.1.5 Mecanismos de incentivo à participação discente na elaboração e 

execução de projetos de pesquisa 

 

 

Como forma de incentivar os discentes a iniciação à pesquisa, constituiu-se 

um fundo próprio de recursos financeiros para bolsas de apoio a projetos de 

pesquisa, regulamentado pela CONSEPE 157/2004.  

No ano de 2008 dos 342 projetos de pesquisa desenvolvidos, 179 foram 

apoiados por esse programa. 

 

Tabela 2.2.12 – Número geral de projetos de iniciação científica (específico - FAP) 
desenvolvidos ou em desenvolvimento em 2008.  
 

Área do conhecimento Número de Projetos 

Ciências Agrárias 23 

Ciências Biológicas 12 

Ciências da Saúde 29 

Ciências Exatas e da Terra 10 

Ciências Humanas 35 

Ciências Sociais Aplicadas 53 

Engenharias 11 

Lingüística, Letras e Artes 6 

Total 179 

 

Dos 179 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento de iniciação 

científica, específico do FAP, 47% correspondem ao Campus Universitário de 

Canoinhas, 20% correspondem ao Campus Universitário de Concórdia, 2,7% 

correspondem ao Campus Universitário de Curitibanos, 10,3 correspondem ao 

Campus Universitário de Mafra. 
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2.2.3.1.6 Critérios definidos para seleção de alunos e concessão de bolsas para a 

iniciação científica 

 

 

A seleção de alunos para bolsas ocorre pela análise do projeto de iniciação 

científica, sendo que a classificação é realizada por uma comissão específica em 

cada campus. A comissão emite um parecer, observando a coerência entre o 

problema, objetivos, metodologia e relevância do projeto. 4.4 – Comissão Científica  

Local – Campus. A Comissão Local tem como atribuições:  

 

a) receber para análise, somente projetos de Iniciação Científica 
encaminhados pela Coordenadoria de Pesquisa e Pós Graduação;  

b) analisar e aprovar os projetos de Iniciação Científica apresentados, 
levando em  considerando os seguintes critérios: 
1. relevância do conteúdo e alcance social da pesquisa proposta no 

projeto  de  Iniciação Científica;    
2. afinidade do(s) projeto(s) de Iniciação Científica, com as políticas de 

desenvolvimento da   pesquisa na UnC; 
3. adequação do instrumental metodológico; 
4. disponibilidade financeira do programa no Campus Universitário.  

(Resolução UnC-CONSEPE, 2004, p.5) 
 

Tabela 2.2.13 – Número geral de projetos de iniciação científica (FAP, Artigo 170 e outros) 
desenvolvidos ou em desenvolvimento em 2008. 

Área do conhecimento Número de Projetos 
Ciências Agrárias 47 

Ciências Biológicas 18 
Ciências da Saúde 55 

Ciências Exatas e da Terra 22 
Ciências Humanas 85 

Ciências Sociais Aplicadas 90 
Engenharias 15 

Lingüística, Letras e Artes 10 
Total de Projetos 342 

 

 

2.2.3.2 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, 

apresentação dos resultados em eventos científicos e captação de recursos para 

viabilização dos projetos. 
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2.2.3.2.1 Apoio a professores qualificados para a Iniciação Científica - Atribuição de 

carga horária 

 

 

Para todos os projetos de iniciação cientifica, a UnC disponibiliza horas para 

pagamento de orientações para professores que possuam, pelo menos, a titulação 

de mestre, conforme Resolução. 

Segundo a Resolução 157/04, que homologa as diretrizes e normas de 

incentivo à iniciação cientifica, “O professor orientador de projetos de Iniciação 

Científica, disporá de no mínimo 1 (uma) hora aula semanal remunerada para cada 

projeto e até a sua conclusão, que culmina com a entrega do relatório final 

acompanhado do artigo científico para publicação. O professor orientador tem as 

seguintes atribuições: 

 

São atribuídas ao Professor Orientador as seguintes incumbências, que 
deverão ser cumpridas de forma associada aos acadêmicos envolvidos 
no(s) projeto(s) de Iniciação Científica: 
a) orientar projeto(s) que garanta(m) a aquisição de conhecimentos  para o 

aluno pesquisador; 
b) orientar os bolsistas nas distintas fases do trabalho científico; 
c) acompanhar a elaboração de relatórios da pesquisa desenvolvida;  

juntamente com o aluno emitindo o parecer dos resultados atingidos; 
d) garantir a apresentação de todos os quesitos exigidos dos alunos 

pesquisadores, inclusive a execução do artigo científico; 
e) responder por todo e qualquer ato relativo ao procedimento da pesquisa; 
f) responsabilizar-se, juntamente com o aluno(s) pesquisador(es), pelo 

ônus relativo ao projeto junto ao FAP, no caso da não conclusão do(s) 
projeto(s) de Iniciação Científica; 

g) encaminhar bimestralmente à CPPG Relatório de Acompanhamento dos 
Projetos sob a sua orientação. 

 

 

2.2.3.2.2 Captação de recursos para viabilizar a execução de projetos apresentados 

e ou orientados pelos docentes 

 

 

A UnC recebe recursos o Estado de Santa Catarina, estabelecido no Art. 170 

– CE/SC, que do montante repassado 10% são destinados a projetos de iniciação à 

pesquisa. No quadro abaixo são apresentados os projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. 
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Tabela 2.2.14 – Número geral de projetos de iniciação científica (específico - Artigo 170) 
desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Área do conhecimento Campus UnC Número de Projetos 

Canoinhas 9 
Ciências Agrárias 

Concórdia 1 

Concórdia 5 
Ciências Biológicas 

Mafra 1 

Canoinhas 6 

Concórdia 4 Ciências da Saúde 

Mafra 8 

Canoinhas 1 

Concórdia 3 Ciências Exatas e da Terra 

Mafra 1 

Canoinhas 26 

Curitibanos 2 Ciências Humanas 

Mafra 4 

Canoinhas 14 

Concórdia 1 

Curitibanos 6 
Ciências Sociais Aplicadas 

Mafra 9 

Canoinhas 1 

Concórdia 2 Engenharias 

Curitibanos 1 

Canoinhas 1 

Concórdia 1 Lingüística, Letras e Artes 

Mafra 1 

Total de Projetos 108 

 

Dos 108 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento de iniciação 

científica, específico do Artigo 170, 58 correspondem ao Campus Universitário de 

Canoinhas, 17 correspondem ao Campus Universitário de Concórdia, 09 

correspondem ao Campus Universitário de Curitibanos e 24 correspondem ao 

Campus Universitário de Mafra. 
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2.2.3.3 Envolvimento e Participação do Corpo Discente 

 

 

A UnC dispõe de dispositivos para envolvimento e participação dos discentes 

em projetos de iniciação científica. Os programas: FAP (Fundo de Apoio a 

Pesquisa), PAEC (Programa de Apoio a Extensão e a Cultura), são direcionados aos 

acadêmicos que desenvolvem seus projetos de pesquisa e extensão dentro das 

políticas institucionais e linhas definidas no PPI .  

 

 

2.2.3.3.1 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. 

A percepção dos discentes sobre a participação em projetos de iniciação a 

pesquisa é apresentada na tabela abaixo.  

 

Tabela 2.2.15 - Resultados da questão: “Você participa de atividades de pesquisa promovidas 
pela UnC?” 

 
Opções 

Alunos a partir de 3ª fase Alunos 
ingressantes 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 10,72% 17,2% - 19% 
Praticamente sim 20,39% 20,6% - 18,7% 
Praticamente não 32,78% 32,9% - 20,1% 
Não 32,86% 26,7% - 32,5% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 3,25% 2,6% - 9,7% 

 

Aproximadamente 38% das respostas se concentram nas opções “sim”e 

“praticamente sim”. Considerando as fontes de recursos que não conseguem 

atender todos os alunos este índice é satisfatório. É importante que a UnC aumente 

seus esforços na busca de recursos para apoiar projetos de pesquisas.  
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Tabela 2.2.16 - Resultados da questão: “A UnC oportunizou mecanismos de estimulo à 
realização de programas e projetos de pesquisas?” 

Opções Egressos 

Sim 39,8% 
Praticamente sim 28,8% 
Praticamente não 22,8% 
Não 4,5% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,4% 

 

Nesta tabela tem-se a percepção dos egressos que apresenta um índice 

maior que a anterior, o percentual chega próximo a 70%. Vale ressaltar que na 

questão anterior todos os alunos responderam. O que significa que alunos iniciantes 

ainda não tiveram oportunidade em participar dos programas.  

 

 

2.2.3.4 Fontes de Fomento 

 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os indicadores que descrevem 

os recursos da entidade mantenedora, projetos para agências de fomento e fontes 

de fomento oriundas de outras entidades de natureza diversa.  

 

 

2.2.3.4.1 Recursos da entidade mantenedora, através de rubrica específica 

 

 

No caso do FAP, prevê-se, para a pesquisa discente, 1% do orçamento da 

Universidade, e a aplicação de 50% do retorno financeiro de resultados oriundos de 

pesquisa desenvolvida na UnC com estes recursos.  

O estatuto da Fundação UnC – FUnC, em seu artigo 10, capítulo III, alínea “c” 

cita “a fixação da aplicação de recursos oriundos das mensalidades da educação 

superior em no mínimo 1% em atividades de pesquisa e no mínimo 1% em 

atividades de extensão baseados no exercício anterior”. 

Além disso, são disponibilizados recursos para realização de eventos 

(seminários, congressos, palestras e outros), cursos de formação continuada, 

participações de docentes e discentes em congressos e visitas técnicas e científicas. 
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2.2.3.4.2 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. 

 

Escala Grupo de Indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

2.2.3.1.1 Definição de eixos e linhas de pesquisa 
institucionalmente prioritárias 

  X    

2.2.3.1.2 Mecanismos de avaliação da produção 
científica e tecnológica da UnC 

   X   

2.2.3.1.3 Existência de eventos e formas de difusão da 
produção científica e tecnológica reconhecidos pela 
comunidade acadêmico-científica 

   X   

2.2.3.1.5 Mecanismos de incentivo à participação 
discente na elaboração e execução de projetos de 
pesquisa 

  X    

2.2.3.1.6 Critérios definidos para seleção de alunos e 
concessão de bolsas para a iniciação científica 

 X     

2.2.3.2.1 Apoio a professores qualificados para a 
Iniciação Científica - Atribuição de carga horária 

   X   

2.2.3.2.2 Captação de recursos para viabilizar a 
execução de projetos apresentados e ou orientados 
pelos docentes 

   X   

2.2.3.3.1 Participação do Corpo Discente em Atividades 
de Pesquisa 

   X   

2.2.3.4.1 Recursos da entidade mantenedora, através de 
rubrica específica 

   X   

2.2.3.4.2 Apresentação de projetos para as agências de 
fomento, de natureza pública ou privada 

  X    

Quadro 2.3 - Síntese avaliativa da Dimensão 2.2 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 2.2: 
 

− existência de mecanismos de incentivo à participação discente na elaboração e 
execução de projetos de pesquisa; 

− critérios para seleção de alunos e concessão de bolsas de pesquisa; 
− a existência de eixos de pesquisa institucionais. 
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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 isoladas entre os campi em relação à pesquisa; 
− insuficiente apoio financeiro à produção e divulgação científica. 
− falta de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 

 

Recomendações da CPA: 
 

− 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 os recursos destinados à pesquisa.  

  
 

 

2.2.4 Dimensão 2.3 – A Política para a Extensão 

 

 

A extensão é pensada como uma modalidade de compromisso social que se 

efetiva com a integração e a melhoria das condições de vida das comunidades. 

Extensão, é uma função dialógica da universidade com a comunidade interna e com 

seu entorno. A matriz dialógica se configura pelas interfaces que esta estabelece 

com todos os segmentos da sociedade, através dos diversos  tipos de saberes e de 

realidades. É, portanto a efetivação de um movimento dialético que comunica e troca 

novos conhecimentos, permitindo a abertura da universidade ao seu meio, no 

sentido da circulação de informações, formando novas mentalidades, num processo 

contínuo, permanente, educativo, cultural e científico.   

A extensão na Universidade do Contestado se organiza estruturalmente em 

torno de oito grandes eixos, em consonância com as áreas temáticas do Plano 

Nacional de Extensão: comunicação, educação, saúde, resgate e preservação da 

cultura, cidadania e inclusão social, desenvolvimento socioeconômico e regional, 
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preservação e sustentabilidade do meio ambiente, produção e difusão de 

tecnologias.  

Cabe à Pró-Reitoria e às Coordenadorias de Extensão e Cultura coordenar as 

atividades da Extensão e Cultura da UnC, com a missão de conhecer e compartilhar 

os anseios da comunidade. A preocupação institucional está voltada para o 

desenvolvimento de programas que visem ao atendimento das necessidades 

regionais. Reconhecer a importância da qualificação docente e discente, respaldado 

pela Produção Científica e ter ciência do compromisso em divulgar, com 

responsabilidade social os frutos desse trabalho, é uma forma compartilhada de 

gestão universitária. 

O quadro a seguir demonstra o resumo das atividades de extensão bem como 

número de participantes e carga horária desenvolvidos em seus 4 campi no ano de 

2008. 
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QUANTIDADE PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA TOTAL EVENTO 
CNI CCD CBS MFA CNI CCD CBS MFA CNI CCD CBS MFA Qtde Part. Carga  Horária 

Projetos 69 17 63 21 3870 8962 21256 104659 17616 240 3312 12400 170 138747 33568 

Cursos de Extensão 99 12 12 17 7.248 842 806 1459 6.406 191 415 628 140 10355 7640 
Congressos, 
Conferências, 
Convenção, Debate, 
Encontros, Fórum, 
Jornadas,  Mesa 
Redonda, Oficina, 
Palestras,Seminários, 
Simpósios, 
Teleconferência, 
Workshop 

35 58 18 18 2762 7398 1456 6766 509 523 174 693 129 18382 1899 

Concursos, 
Exposição, Evento 
Esportivos, Feiras, 
Inauguração,  
Lançamento de livro, 
Mostras, Posse, 
Salão de arte, show 
artístico, títulos 
honoríficos 

21 17 22 14 19102 3260 3143 22910 684 623 48 38 74 48415 1393 

Visitas técnicas 2 40 13 - - 887 337 - 16 468 143 - 55 1224 627 

Participação da 
extensão  em eventos 
externos a UnC 

 4 10 -  5647 179 - - 32 54 - 14 5826 86 

Outras Atividades   165 10 -  25853 780 -  13 6 - 175 26633 19 

Total 226 313 148 70 32982 52849 30392 135794 25231 2090 10111 13759 757 252017 51191 

Quadro 2.4 – Resumo das Atividades de Extensão e Cultura Desenvolvidas pela UnC no Ano de 2008 
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura UnC, 2008. 
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Atualmente, os programas aprovados permitem a participação docente e 

discente em suas atividades de Extensão. Entre outros, podem ser citados: o 

Programa de Apoio à Extensão e Cultura- PAEC, Programa A UnC na Comunidade, 

Programa de Assistência Social da UnC, Programa Universidade Aberta, Programa 

de Tecnologias de Informática Aplicada – TEIA, Programa de Atendimento a 

Pessoas com Necessidades Especiais, Programa de Atividades Complementares. 

Além destes, mantém-se atividades sistemáticas de Extensão junto às 

coordenadorias de curso, visando ao envolvimento de docentes e discentes em 

atividades, junto e para a comunidade. 

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. 

 

 

2.2.4.1 Políticas Institucionais de Extensão e Formas de sua Operacionalização 

 

 

Nesta categoria de análise são apresentados os grupos de indicadores e os 

resultados obtidos com a aplicação do questionário.  

 

 

2.2.4.1.1 Mecanismos de estímulo à realização de programas e projetos de extensão 

 

 

Neste indicador foi aplicada a seguinte questão: “A UnC 

oportuniza/oportunizou mecanismos de estímulo à realização de programas e 

projetos de extensão?”; Os resultado é apresentado à seguir. 
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Tabela 2.2.17 - Resultados da questão: “A UnC oportuniza/oportunizou mecanismos de 
estímulo à realização de programas e projetos de extensão?” 

Opções Egressos Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 25,1% 39% - 45,3% 26,0% 37,2% 
Praticamente sim 42,5% 26,7% - 28,6% 34,1% 33,7% 
Praticamente não 23,5% 23,8% - 9% 23,9% 19,1% 
Não 5,6% 6,8% - 2,8% 10,0% 6,2% 
Não estou apto a 
responder (desconheço) 3,4% 2,9% - 14,4% 6,0% 3,8% 

 

A tabela mostra que o percentual médio entre alunos iniciantes e veteranos 

que responderam “Sim” e “Praticamente sim”, está próximo de 70% mostrando que a 

UnC promove estímulos a realização de programas de extensão. Também se 

percebe que ocorreu um aumento nos percentuais com relação à avaliação 

realizada no período 2004-2006. 

 

 

2.2.4.1.2 Realização de eventos e prestação de serviços coerentes com as 

necessidades e demandas da área de abrangência da UnC 

 

 

A UnC participa de vários programas voltados ao Desenvolvimento Regional, 

através de seus núcleos e departamentos e atende à comunidade prestando 

serviços por meio dos docentes e discentes vinculados aos cursos de graduação e 

pós graduação.  

A tabela a seguir descreve o número de pessoas atendidas nessas 

atividades. 
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Tabela 2.2.18 – Número de Participantes Atendidos por Campus 

Nº de Participantes Atendidos por Campus 
Atividade 

CNI CCD CBS MFA 

Núcleo de Práticas Jurídicas 183 183 1125 209 

Clínica de Psicologia 5723 150  11.042 

Farmácia Escola  -  - 

Clínica de Enfermagem  -  930 

Fisioterapia 2.547 2547  18.421 

Clínica Escola Optometria  -  - 

Hospital Escola Veterinário  -  - 

Centro Desenvolvimento Infanto Juvenil-CEDIJ  -  - 

Núcleo de Serviço Social  -  336 

Departamento de Educação Física 670 670  963 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas  -  100 

Núcleo de Informática  -  150 

Outros  -   

Total 9123 3550 1125 32151 
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura UnC, 2008. 

 

 

2.2.4.1.3 Integração das atividades de extensão com as de ensino e da pesquisa 

 

 

Para melhor mensurar este indicador, foi aplicada uma pergunta aos 

acadêmicos, sendo que o resultado é apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 2.2.19 - Resultados da questão: Existe articulação das atividades de extensão com as 
de ensino e de pesquisa?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 

 2006 2009 2006 2009 
Sim - 42% 17,8% 31,7% 
Praticamente sim - 26% 36,2% 34,1% 
Praticamente não - 10,5% 24,4% 21,3% 
Não - 3,7% 7,2% 6,9% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) - 17,8% 14,3% 6% 

 

Os acadêmicos manifestam que há articulação entre o ensino, extensão e 

pesquisa, de acordo com o percentual de aproximadamente 68% nas opções “sim” e 

“praticamente sim”.  
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2.2.4.1.4 Envolvimento de docentes nas atividades de extensão 

 

 

Os docentes participam nas atividades de extensão, através dos programas 

citados anteriormente e na orientação dos projetos desenvolvidos pelos discentes.  

 

 

2.2.4.1.5 Envolvimento de discentes nas atividades de extensão 

 

 

Para verificar o grau de envolvimento dos discentes nas atividades de 

extensão foi aplicada a pergunta “Você participa das atividades de extensão 

promovidas pela UnC?” A tabela a seguir mostra a percepção dos alunos.  

 

Tabela 2.2.20 - Resultados da questão: “Você participa das atividades extensão promovidas 
pela UnC?” 

Opções 
Alunos 

ingressantes 
Alunos 

veteranos 

Sim 19,3% 26,8% 
Praticamente sim 17,6% 27% 
Praticamente não 20,7% 25,4% 
Não 30% 19,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 12,4% 1,6% 

 

Percebe-se que 36% (considerando as opções “sim” e “praticamente sim”) 

dos acadêmicos iniciantes participam das atividades de extensão, enquanto que 

54% da terceira fase em diante participam. Portanto, a participação dos discentes 

nas atividades de extensão cresce gradualmente conforme o aluno avança no curso.  

 

 

2.2.4.1.6 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 
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– SIPEX. No indicador 2.2.1.4 deste relatório foram mencionados o número de 

trabalhos apresentados neste seminário o qual totalizou no ano de 2009 211 artigos 

e 68 banners envolvendo as áreas das Ciências da Saúde, Humanas, Lingüísticas, 

Biológicas, Exatas, Agrárias e Sociais Aplicadas. 

Possui ainda, as revistas científicas Iniciação e Ágora – para publicações 

docentes, Iniciação – para publicações discentes e revistas virtuais como 

“Extensão.com” (Citado na dimensão 4 deste relatório). A UnC apresenta seus 

melhores trabalhos de extensão no Seminário de Extensão da ACAFE. 

 

 

2.2.4.2 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.  

 

 

2.2.4.2.1 Desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade com o 

detalhamento dos benefícios alcançados  

 
 
Os projetos de extensão e cultura desenvolvidos se organizam 

estruturalmente em torno de oito eixos 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. 

 

EIXOS DO PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO  
Plano Nacional de Extensão 

EIXOS 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 
Quadro 2.5 – Plano Nacional de Extensão e Eixos UnC 
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Observa-se no quadro anteriormente apresentado a preocupação em 

direcionar os eixos de extensão de acordo com o Plano Nacional de Extensão. 

A UnC tem, no seu histórico, diversos projetos que beneficiaram e continuam 

a contribuir com a comunidade. A listagem desses projetos é apresentada na 

dimensão 3 deste relatório, como responsabilidade social da instituição. 

Apresenta-se a seguir, a síntese das principiais atividade desenvolvidas, 

envolvendo as Coordenadorias dos cinco campi da UnC no ano de 2008, conforme 

dados da Pró-Reitoria de extensão e cultura da UnC: 

 

i. 243 Projetos diversos foram  realizados no período letivo; 

ii. 68017 pessoas participaram de eventos promovidos pela UnC 

iii. 78765 horas foram utilizadas para o desenvolvimento de atividades de 

Extensão e cultura nos cinco campi da UnC; 

iv. 152 Cursos de Extensão realizados, com 11696 participantes e 7838 

horas;  

v. 158 Congressos, Conferências, Convenção, Debate, Encontros, Fórum, 

Jornadas, Mesa Redonda, Oficina, Palestras, Seminários, Simpósios, 

Teleconferência, Workshop, totalizando 27005 participantes e 2149 

horas; 

vi. 56116 pessoas participaram de 87 eventos denominados Concursos, 

Exposição, Evento Esportivos, Feiras, Inauguração, Lançamento de 

livro, Mostras, Posse, Salão de arte, show artístico, títulos honoríficos   

vii. 91 Visitas técnicas foram realizadas, envolvendo 1961 participantes e 

1234 horas; 

viii. 169 outras atividades foram realizadas com 25458 participantes;  

ix. 792 alunos foram beneficiados com a bolsa assistência social;  

x. 9208 alunos receberam atendimento pelo SAE; 

xi. 1141 alunos receberam atendimento pela Assistência Social; 

xii. 165 alunos receberam atendimento de casos pela Assistência Social; 

xiii. 09 famílias de alunos foram atendidas pelo SAE; 

xiv. 62 alunos receberam atendimento domiciliares;  

xv. 568 alunos foram beneficiados Bolsa Estudo/empresa; 

xvi. 526 alunos foram beneficiados Bolsa Familiar;  

xvii. 1711 alunos foram beneficiados Bolsas artigo 170 extensão;  
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xviii. 68 alunos foram beneficiados Bolsas Artigo 170 pesquisa; 

xix. 156 alunos foram beneficiados Bolsas de estudo prefeitura; 

xx. 505 alunos foram beneficiados Bolsas institucionais;  

xxi. 05 alunos foram beneficiados Bolsa Atleta; 

xxii. 06 alunos foram beneficiados Bolsa Idoso; 

xxiii. 415 Cadastros Empresa / convênio foram realizados;  

xxiv. 382 Cadastros de moradia foram realizados; 

xxv. 03 alunos foram beneficiados CREDUnC/ PROFINS; 

xxvi. 04 pessoas encaminhadas para tratamento psicológico; 

xxvii. 11 pessoas encaminhadas para tratamento de saúde/urgência; 

xxviii. 2329 encaminhamentos diversos de Estagiários; 

xxix. 166 Estagiários – UnC (interno) desenvolveram atividades nos campi; 

xxx. 185 alunos foram beneficiados FIES;  

xxxi. 35 pessoas foram  beneficiados pelo GAM; 

xxxii. 62 projetos financiados pelo Fundo de Apoio à Extensão e Cultura- 

FAEC; 

xxxiii. 21 alunos beneficiados pelo PRA-VALER –(Ideal Invest); 

xxxiv. 04 pessoas beneficiados pelo SAPE;  

xxxv. 654 pessoas beneficiados pelo aconselhamento psicológico; 

xxxvi. 1041 pessoas beneficiados pela orientação vocacional e profissional 

para o ensino; 

 

Assim, foram realizados 961 eventos na Universidade, com a participação de 

288.071 pessoas e uma carga horária de 78.765 horas. As atividades voltadas ao 

estudante atingiram 19.523 acadêmicos, diretamente. Pelas atividades 

complementares a UnC atendeu 32.151 pessoas, demonstrando assim a 

preocupação da UnC para com a comunidade. 
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2.2.4.2.2 Resultados de projetos que contribuíram para a melhoria da qualidade de 

vida da população 

 

 

A Universidade do Contestado contempla dentro de suas atividades alguns 

projetos que são incluídos pelas Coordenadorias de Extensão e Cultura de cada um 

dos campi, visando a atender uma demanda regionalizada. 

Projetos dessa natureza são de grande expressão e alcance social, pois 

possibilitam a integração da Universidade com a comunidade. Os projetos de 

participação de serviços e voltados ao desenvolvimento profissional, têm o objetivo 

de examinar e discutir conteúdos de natureza técnica, referentes a uma ou mais 

áreas de atividade, conforme descritos a seguir. Neste conjunto de ações estão 

contemplados os projetos que objetivam a preparação profissional, ou seja: 

Programa de Informática Aplicada – TEIA – de inclusão digital, Programas de 

capacitação de docentes das redes de ensino, Oficinas para difusão de tecnologias 

de ensino, Semanas pedagógicas dos cursos, incluindo também ações decorrentes 

de convênios e termos aditivos firmados com outras instituições. 

O detalhamento desses projetos é apresentado no relatório de Atividades da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura de 2008, o qual consta em anexo. 

 

 

2.2.4.2.3 Resultados de projetos que propiciaram benefícios no desenvolvimento 

profissional e na geração de empregos e de rendas 

 

 

A  UnC, de acordo com seu Plano de Desenvolvimento da Extensão,  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 

conseqüentemente na geração de empregos e de rendas tanto para os acadêmicos 

envolvidos como para a comunidade beneficiada. 



 

 112 

Na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o Serviço de Apoio ao Estudante – 

SAE é um importante trabalho das Coordenadorias de Extensão e Cultura, que tem 

proporcionado, das mais diversas maneiras, a permanência do acadêmico no ensino 

superior, principalmente sua inserção no mercado de trabalho, com vistas à sua 

manutenção na instituição, pela geração de empregos, viabilizando benefícios aos 

economicamente carentes. 

Entende-se assim, que estas ações estarão de conformidade com o projeto 

da UnC, correspondendo com crescimento da Universidade e comprometidas com o 

desenvolvimento humano, social e econômico de seus acadêmicos e de sua região. 

 

 

2.2.4.2.4 Desenvolvimento de projetos com resultados tecnológicos inovadores para 

a ampliação da produtividade nas diversas áreas do mercado de trabalho 

 

 

A UnC no que diz respeito a projetos com resultados tecnológicos atualmente 

possui grupos de pesquisa, cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq que desenvolvem projetos de inovação tecnológica 

beneficiando o desenvolvimento regional em diversas áreas do mercado de trabalho. 

Os projetos estão apresentados nos relatórios de atividades da pró-reitoria de 

pesquisa e de extensão e cultura, os quais são produzidos anualmente e contém a 

descrição detalhada dos resultados obtidos. 

Os relatórios de atividades das pró-reitorias encontram-se em anexo neste 

documento. 

Destaca-se ainda projetos de melhoramento de espécies florestais e 

fruticultura, sistemas gerenciais na área de informática, novas tecnologias em 

processos produtivos nos diversos cursos de graduação. 
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2.2.4.2.5 Resultados de projetos de extensão que propiciaram melhoria e inovação 

nos conteúdos e metodologias de ensino. 

 
 

A UnC desenvolve vários projetos de extensão que visam contribuir para a 

prática docente de forma a inovar conteúdos e metodologias de ensino nas 

disciplinas ministradas. 

Estes projetos são apresentados em forma de oficinas pedagógicas, 

seminários, simpósios, congressos, jornadas, encontros, semanas acadêmicas, 

visitas técnicas, cursos de extensão, entre outros. 

Os projetos desenvolvidos visam trazer novas tecnologias para dentro dos 

cursos de forma a integrar o corpo docente e discente entre si e com a comunidade 

externa. 

A quantidade de projetos e cursos bem como a descrição destes projetos, a 

carga horária total, o número de envolvidos, o eixo de extensão e o vínculo dos 

projetos são apresentados no relatório de atividades da UnC (2008) que se encontra 

no anexo deste documento. 
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Escala Grupo de indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

2.2.4.1.1 Mecanismos de estímulo à realização de 
programas e projetos de extensão 

 X     

2.2.4.1.2 Realização de eventos e prestação de 
serviços coerentes com as necessidades e demandas 
da área de abrangência da UnC 

  X    

2.2.4.1.3 Integração das atividades de extensão com 
as de ensino e da pesquisa 

   X   

2.2.4.1.4 Envolvimento de docentes nas atividades de 
extensão 

   X   

2.2.4.1.5 Envolvimento de discentes nas atividades de 
extensão 

  X    

2.2.4.1.6 Divulgação das ações de extensão para a 
comunidade na qual está inserida a UnC 

  X    

2.2.4.2.1 Desenvolvimento de projetos voltados para a 
comunidade com o detalhamento dos benefícios 
alcançados 

   X   

2.2.4.2.2 Resultados de projetos que contribuíram para 
a melhoria da qualidade de vida da população 

   X   

2.2.4.2.3 - Resultados de projetos que propiciaram 
benefícios no desenvolvimento profissional e na 
geração de empregos e de rendas 

   X   

2.2.4.2.4 Desenvolvimento de projetos com resultados 
tecnológicos inovadores para a ampliação da 
produtividade nas diversas áreas do mercado de 
trabalho 

   X   

2.2.4.2.5 Resultados de projetos de extensão que 
propiciaram melhoria e inovação nos conteúdos e 
metodologias de ensino. 

   X   

Quadro 2.6 - Síntese avaliativa da Dimensão 2.3 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 2.3: 
 

− 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. 
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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. 

 

 

Recomendações da CPA: 
 

− 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. 

 

 

 

2.2.5 Dimensão 2.4 – Política para a Pós-Graduação “Lato Sensu” e “Stricto 

Sensu” 

 

 

De acordo com a política institucional da Pós-Graduação da Universidade do 

Contestado, o “Lato Sensu” tem por elemento definidor o aprimoramento e o 

aprofundamento da formação básica do cidadão. A UnC estabelece o ensino com o 

objetivo a ser alcançado e garante a assimilação dos procedimentos e/ou resultados 

do avanço na produção científica. 

“O projeto da UnC afirma com clareza que: a Pós-Graduação “Lato Sensu” é 

o prolongamento do desejo do saber direcionado para o campo de especialização e 

permite o aprofundamento da graduação”. (UnC, 1991. p. 107). 

O Projeto da UnC define que o “Stricto Sensu” deve possibilitar a pesquisa  

acurada sobre determinado aspecto do conhecimento, definido em seu 
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planejamento institucional, visto que não possui condições para aprofundar a 

pesquisa em todas as áreas do conhecimento. 

Os cursos de pós-graduação são criados a partir das necessidades regionais, 

tendo esse, por objetivo o desenvolvimento da sua região de abrangência. 

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 regional. 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. 

A UnC possui cursos de pós-graduação “lato sensu” nas seguintes áreas do 

conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Lingüística, Letras e Artes. 

O quadro a seguir apresenta o número de cursos de pós-graduação “lato 

sensu” distribuído por área do conhecimento nos 5 campi da UnC no ano de 2008. 

 

Tabela 2.2.21 – Número de cursos de pós-graduação “Lato Sensu” Distribuídos por Área do 
Conhecimento em 2008 

Área do conhecimento Campus Número de cursos por Campi 

Ciências Biológicas Mafra 1 
Canoinhas 1 

Ciências da Saúde 
Concórdia 2 

Ciências Exatas e da Terra Canoinhas 8 

Ciências Humanas Concórdia 1 

Canoinhas 5 

Concórdia 3 Ciências Sociais Aplicadas 

Mafra 1 

Lingüística, Letras e Artes Canoinhas 1 
Número Total de Cursos 23 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2008. 

 

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 
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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. 

 

Tabela 2.2.22 – Número de alunos de pós-graduação “stricto sensu” Distribuídos por Turma. 
UnC, 2008 

 
 
 

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 

Turma I: 16 Turma I: 16 16 03 
Turma II: 13 Turma II: 13 02 02 

Políticas Públicas – 
Desenvolvimento 

Regional Turma III: 13 Turma III: 11 00 00 
 42 40 18 05 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2008. 

 

Os indicadores a seguir buscam avaliar a política de pós-graduação na UnC 

conforme dados estatísticos e documentais da instituição. 

 

 

2.2.5.1 Políticas Institucionais de Pós-Graduação 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-PPG coordena e desenvolve as 

políticas gerais do setor para toda a Universidade do Contestado, que, em função de 

seu formato multicampi, possui em cada uma de suas Unidades Universitárias as 

CPPGs - Coordenadorias de Pesquisa e Pós-Graduação, as quais, juntamente com 

a Pró-Reitoria, compõem a Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, instância 

vinculada também ao CONSEPE da UnC, que discute e analisa as políticas e 

programas a serem implantados/adotados pela Universidade na área. 

O apoio  na qualificação a nível “stricto sensu” ocorre conforme tabela a 

seguir, a partir das capacitações docentes realizadas nos anos de 2007 e 2008.  
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Tabela 2.2.23 – Número de Capacitações Docentes na modalidade “stricto sensu” Distribuídos 
Área do Conhecimento. UnC, 2007 

Área do conhecimento Campus Número de Docentes 

Canoinhas 6 
Concórdia 2 Ciências Agrárias 
Curitibanos 1 
Canoinhas 2 
Concórdia 1 Ciências da Saúde 

Mafra 1 
Canoinhas 4 
Curitibanos 2 Ciências Exatas e da Terra 

Mafra 3 
Canoinhas 10 
Concórdia 4 
Curitibanos 2 

Ciências Humanas 

Mafra 11 
Canoinhas 6 
Curitibanos 4 Ciências Sociais Aplicadas 

Mafra 2 
Engenharias Canoinhas 1 

Lingüística, Letras e Artes Canoinhas 1 
Total 63 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2007. 

 

 

Tabela 2.2.24 – Número de Capacitações Docentes na modalidade “stricto sensu” Distribuídos 
Área do Conhecimento. UnC, 2008 

Área do conhecimento Campus Número de Docentes 

Ciências Agrárias Canoinhas 3 

Canoinhas 1 
Ciências da Saúde 

Concórdia 3 

Canoinhas 6 
Ciências Exatas e da Terra 

Curitibanos 2 

Canoinhas 3 
Ciências Humanas 

Concórdia 1 

Canoinhas 12 

Concórdia 2 Ciências Sociais Aplicadas 

Curitibanos 3 

Engenharias Concórdia 1 

Lingüística, Letras e Artes Canoinhas 1 

Total 38 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2008. 

 

A UnC, conforme demonstrado nas tabelas anteriores possui uma constante 

preocupação quanto à capacitação de seus professores, fornecendo assim, bolsas 

de estudos na modalidade “stricto sensu”. 
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2.2.5.1.1 Coerência entre a criação e expansão da pós-graduação com as metas do 

PIDI  

 

 

Em referência ao “stricto-sensu”, os projetos até aqui levados a efeito têm se 

voltado às problemáticas e potencialidades regionais. Todavia, não têm recebido o 

suporte financeiro necessário para se consolidarem. Neste sentido, a Universidade 

precisa agir conjuntamente, fazendo investimentos e dividindo custos, tanto para 

consolidar o programa já recomendado, como para viabilizar a recomendação de 

outros. É importante salientar que a estruturação do “stricto sensu” passa 

necessariamente pela valorização do corpo docente.  

 

 

2.2.5.1.2 Reconhecimento e credenciamento dos cursos de pós graduação pelos 

órgãos competentes (CAPES, CEE) 

 

 

Todos os cursos em funcionamento zelam pelo devido reconhecimento e 

recomendação, dependendo o caso, pelos órgãos responsáveis. Os cursos de pós-

graduação seguem as Resoluções 107/2007 do CEE/SC de 06/02/2001, 01 do 

CNE/CES de 03/04/2001 e a 46 do CONSEPE/UnC de 07/07/2005. 

 

 

2.2.5.1.3 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. 

O quadro a seguir demonstra os projetos de pesquisa desenvolvidos no curso 

de mestrado em Desenvolvimento Regional da UnC. 
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Título do Projeto Parceria 
Estudo da relação do processo produtivo e as propriedades 
físicas e mecânicas de painéis compensados produzidos na 
26ª SDR 

Chamada Pública Universal 03/2006 
– FAPESC 

Perspectivas para o desenvolvimento regional no segmento 
da madeira, na visão dos empresários, órgãos 
governamentais facilitadores e não governamentais 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Projeto: A importância do estado nutricional e dos serviços 
públicos de saúde na qualidade de vida dos idosos do 
município de Major Vieira/SC 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Fatores que levam o adolescente à prática de ato infracional UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

A importância da formação do capital humano e social no 
processo formulação de políticas de promoção do 
desenvolvimento regional sustentável 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Participação do setor florestal no desenvolvimento 
socioeconômico, cultural e industrial da Região Norte de 
Santa Catarina 

Chamada Pública Universal 03/2006 
– FAPESC 

A contribuição da extensão universitária para o 
desenvolvimento regional: o compromisso social da 
Universidade do Contestado 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

O impacto das políticas sociais de segurança publica sobre a 
diminuição do índice de criminalidade na região de Porto 
União/SC 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

A utilização do parto como objetivo comercial, infringindo as 
políticas públicas 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

A influência das políticas públicas na inclusão educacional e 
social de alunos com deficiência auditiva dos municípios de 
Porto União, Canoinhas e União da Vitória 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Avaliar o impacto socioeconômico dos programas de 
transferência de renda do Ministério do Desenvolvimento 
Social no desenvolvimento da 26ª microrregião de Santa 
Catarina. 

Chamada Pública Universal 07/2006 
– FAPESC 

A Bracatinga, como ferramenta do desenvolvimento Regional 
de pequenas e médias propriedades rurais do Planalto Norte 
Catarinense 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Conselho de Desenvolvimento Regional – CDR Canoinhas: 
participação no desenvolvimento regional 

UnC Benefício Resolução 001/2001 – 
Fundação UnC Canoinhas 

Quadro 2.7 – Projetos de Pesquisa Desenvolvidos no Curso de Mestrado em Desenvolvimento 
Regional. UnC, 2008 

 

Nota-se pela análise dos projetos que estes estão de acordo com a linha de 

pesquisa estipulada: Políticas Públicas – Desenvolvimento Regional. 

 

 

2.2.5.1.4 Mecanismos de divulgação da produção científica 

 

 

As revistas Ágora e Iniciação são importantes instrumentos de divulgação 

científica na UnC. Maiores detalhamentos sobre estes veículos de divulgação estão 

descritos na dimensão 4 deste relatório. 
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O SIPEX – Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnC, citado no 

indicador 2.2.1.4 da dimensão 2, também é um importante instrumento de 

divulgação da produção científica do corpo docente e discente da UnC. 

 

 

2.2.5.1.5 Apoio à participação docente em eventos científicos 

 

 

Para os programas de pós graduação “lato sensu”, o apoio financeiro  é 

restrito quanto a participação em eventos científicos. Na modalidade “stricto sensu”, 

os campi têm buscado apoiar a participação docente, embora não haja um programa 

regulamentado para esse fim. 

 

 

2.2.5.1.6 Atuação profissional de egressos na sua área de formação 

 

 

A sistematização de informações sobre a vida profissional dos egressos é 

insuficiente.  Para tanto é necessária a criação de um cadastro de egressos onde 

por meio deste será possível verificar esses dados. 

A questão a seguir apresenta a relação entre o projeto pessoal do egresso 

com o curso que concluiu na UnC. 

 

Tabela 2.2.25 - Resultados da questão: “Você identifica o seu projeto pessoal com o curso que 
concluiu na UnC?” 

Opções Egressos 

 2006 2009 
Sim 50,3% 61% 
Praticamente sim 36,3% 24,9% 
Praticamente não 11,7% 8,6% 
Não 1,7% 2,9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,0% 1,8% 

 

Percebe-se pela análise dos dados obtidos que a maioria dos alunos 

realmente identifica o projeto pessoal com o curso que concluiu, o que indica que a 

UnC vêm contribuindo de maneira positiva para o desenvolvimento profissional de 

seu corpo discente. 
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2.2.5.2 Integração entre Graduação e Pós-Graduação 

 

 

A política para oferta de cursos de Pós-Graduação “Lato-Sensu” na UnC está 

condicionada ao interesse de cada Campus, levando-se em consideração o 

interesse do mercado e a demanda existente, sobretudo dos acadêmicos 

concluintes da 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 PIDI.  

 

 

2.2.5.2.1 Atuação dos docentes da pós-graduação no ensino de graduação 

 

 

A UnC utiliza parte do seu corpo docente da graduação para atuar na pós-

graduação. Como muitos dos alunos da pós-graduação são egressos da UnC 

(aproximadamente 50%), há a preocupação em contratar professores externos, na 

intenção de trazer aos alunos profissionais experientes que atuam no mercado de 

trabalho e que não sejam somente professores de carreira. Isso tem agradado aos 

alunos e contribuído para seu desenvolvimento. 

Com o processo de unificação da mantenedora da UnC, pretende-se 

fortalecer os programas de mestrado onde novos professores contratados para 

trabalhar nestes cursos, possam também atuar em cursos de graduação. 

 

 

2.2.5.2.2 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, conseqüentemente, com as linhas de pesquisa dos 
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grupos de pesquisa da Universidade. A pós-graduação “lato sensu”, está voltada 

para as demandas imediatas do mercado de trabalho, portanto há pouca vinculação 

com os projetos de iniciação científica. 

 

Escala Grupo de indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

2.2.5.1.1 Coerência entre a criação e expansão da 
pós-graduação com as metas do PDI  

   X   

2.2.5.1.3 Produção científica compatível com os 
objetivos e linhas de pesquisa dos cursos 

   X   

2.2.5.1.2 Reconhecimento e credenciamento dos 
cursos de pós graduação pelos órgãos competentes 
(CAPES, CEE) 

X      

2.2.5.1.4 Mecanismos de divulgação da produção 
científica 

   X   

2.2.5.1.5 Apoio à participação docente em eventos 
científicos 

   X   

2.2.5.1.6 Atuação dos docentes da pós-graduação no 
ensino de graduação 

  X    

2.2.5.2.2 Integração dos projetos de iniciação científica 
com as linhas de pesquisa da pós-graduação 

  X    

Quadro 2.8 – Síntese avaliativa da dimensão 2.4 
Rever a posição da evidência. Observar que os itens acima são referentes à pós-graduação. 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 2.4: 
 

− o reconhecimento do curso de pós-graduação “stricto sensu”; 
− o atendimento dos cursos de pós-graduação “lato sensu” às demandas regionais; 
− os cursos de pós-graduação “lato sensu” tem propiciado a formação continuada ao 

egresso da graduação. 
 

 

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 para acompanhamento da vida profissional do egresso da pós-

graduação; 
− não aplicação da política de incentivo para participação em cursos de pós graduação 

“stricto sensu”. 
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Recomendações da CPA: 
 

− 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 e egressos de pós-graduação; 
− cumprir as políticas de apoio à capacitação docente e de técnicos-administrativos. 
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2.3 DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

A responsabilidade da UnC é materializar uma política de atenuar as 

desigualdades sociais, oferecendo soluções que auxiliem o ser humano como forma 

de melhorar sua qualidade de vida. (PIDI/UnC, 2004, p.9). 

Assim, busca demonstrar sua responsabilidade social através de (PDE4, 2006 

p. 152): 

 

i. Conhecimento produzido; 
ii. Viabilização de acesso a este conhecimento a todas as camadas sociais; 
iii. Articulação que busca entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
iv. Efetivação de ações que oportunizem a autonomia técnica, científica, 

cultural e filosófica dos envolvidos; 
v. Realização do trabalho coletivo; 
vi. Respeito à pluralidade de idéias; 
vii. Busca constante da sustentabilidade e autogestão das comunidades 

envolvidas; 
viii. Caráter de processo interdisciplinar de suas ações, que buscam de 

modo continuo e permanente promover o desenvolvimento humano e 
social em todos os âmbitos. 

 

O desenvolvimento social e econômico regional é uma dimensão que reflete a 

atuação da Universidade na região. Avaliar em que medida as ações institucionais 

implicam transformações, é uma necessidade e uma forma de ter indicadores 

quantitativos e qualitativos dos resultados. Busca-se com este aspecto da avaliação 

verificar como a Universidade programa suas ações, qual o compromisso com a 

região e em que área tem obtido maior êxito. 

 

 

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, são utilizados indicadores para verificar a 

existência de programas e projetos de cunho social. São apresentadas também, as 

ações desenvolvidas pela instituição e a análise do conhecimento da comunidade 

sobre as ações desenvolvidas. 

                                            
4 PDE – Plano de Desenvolvimento da Extensão da UnC. 
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2.3.1.1 Existência de programas e projetos de extensão para o desenvolvimento 

social da comunidade 

 

Para verificar a opinião da comunidade 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 3.1. 

 

Tabela 2.3.1 - Resultados da questão: “Os programas de ensino, pesquisa e extensão da UnC 
são coerentes com a realidade regional?” 

Opções Comunidade 
Sim 27,8% 
Praticamente sim 39,9% 
Praticamente não 13,9% 
Não 1,9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 14,6% 

 

A tabela 2.3.1 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 a UnC vem tentando suprir a realidade 

da região com os programas de ensino, pesquisa e extensão. 

Anualmente, são apresentados relatórios referentes à atividades/projetos de 

extensão e cultura. O demonstrativo das atividades de extensão e cultura voltados 

para o desenvolvimento social da comunidade é apresentado agrupado por eixo de 

extensão da UnC. O relatório completo de todas as atividades de extensão encontra-

se, em anexo. 

Para identificar a percepção acadêmica e reconhecimento da comunidade 

sobre os projetos de extensão, foi formulado um questionamento para os gestores, 

professores e alunos, o qual é apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 2.3.2 - Resultados da questão: “Os projetos de extensão implementados pela UnC 
contribuem para o desenvolvimento social da comunidade?” 

Opções Gestores Gestores Professores Professores 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 38,7% 39,5% 35,0% 39,7% 
Praticamente sim 46,5% 50,4% 44,1% 41,1% 
Praticamente não 9,0% 6,7% 9,6% 8,2% 
Não 1,9% 1,7% 1,9% 0,8% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 3,9% 1,7% 9,4% 10,1% 
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A tabela 2.3.2 demonstra em 2006 que 85,2% dos gestores e 79,1% dos 

professores escolheram as opções “sim” e “praticamente sim”, afirmando que os 

programas de extensão contribuem para o desenvolvimento social da comunidade. 

Este número, em 2009 aumentou para 89,9% para gestores e 80,8% para 

professores. Existe ainda uma parcela significativa de professores que afirmaram 

desconhecer o assunto, sendo importante ressaltar a necessidade de maior 

divulgação dos projetos desenvolvidos.  

 

 

2.3.1.2 Existência de programas e projetos de pesquisa para o desenvolvimento 

social da comunidade 

 

 

Para analisar se os programas de pesquisa contribuem para o 

desenvolvimento social da comunidade, foram aplicadas questões direcionadas aos 

gestores e professores.  

 

Tabela 2.3.3 - Resultados da questão: “Os projetos de pesquisa desenvolvidos pela UnC 
contribuem para o desenvolvimentos social da comunidade?” 

Opções Gestores Professores 
 2006 2009 2006 2009 
Sim 22,7% 27,7% 31,3% 37,8% 
Praticamente sim 44,8% 46,2% 40,1% 37,8% 
Praticamente não 22,7% 20,2% 13,6% 14,2% 
Não 3,9% 0% 3,2% 1,4% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 5,8% 5,9% 11,8% 8,8% 

 

A tabela 2.3.3 demonstra em 2006, que 67,5% dos gestores e 71,4% dos 

professores escolheram as opções “sim” e “praticamente sim”, afirmando que os 

programas de pesquisa contribuem para o desenvolvimento social da comunidade.  

Em 2009, os índices aumentaram para 73,9% e 75,6% respectivamente. Observa-se 

ainda um índice significativo de professores que disseram desconhecer o assunto, 

sendo importante uma melhor divulgação dos resultados dos projetos para os 

gestores, docentes e discentes.  
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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.  

O Serviço de Apoio ao Estudante - SAE, responsável por encaminhar os 

alunos interessados nesses convênios. 

 

 

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, foi aplicada uma questão a qual se encontra descrita 

na tabela a seguir.  

 

Tabela 2.3.4 - Resultados da questão: “Você conhece os programas que a UnC oferece, 
voltados para a responsabilidade social da instituição” 

Opções Comunidade 
 2006 2009 
Sim 26,4% 20,3% 
Praticamente sim 50,7% 31,6% 

Praticamente não 10,4% 25,9% 

Não 2,1% 13,9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 10,4% 6,3% 

 

Percebe-se, através da análise dos dados, que a UnC deve tomar ações para 

melhor divulgação das atividades de cunho social desenvolvidas visto o decréscimo 

nos índices de conhecimento entre os anos de 2006 e 2009. 
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2.3.1.5 Oferta de cursos para o atendimento às necessidades sociais e 

desenvolvimento regional 

 

 

Para verificar se os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos 

atendem às necessidades sociais e ao desenvolvimento regional, foi aplicada uma 

questão direcionada aos acadêmicos, cujo comparativo entre 2006 e 2009 é 

apresentado na tabela 2.3.5. 

 

Tabela 2.3.5 - Resultados da questão: “Os cursos oferecidos pela UnC, de graduação e pós-
graduação atendem as necessidades sociais e ao desenvolvimento regional?” 

Opções Pós-graduação Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 35,6% 35% 32,6% 54,9% 24,3% 34,5% 
Praticamente sim 47,8% 49,3% 46,0% 32,6% 45,1% 49,1% 
Praticamente não 11,1% 7,4% 11,4% 4,9% 14,6% 10% 
Não 2,2% 1% 4,3% 2,6% 4,5% 2,7% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

3,3% 7,1% 5,8% 4,9% 11,5% 3,7% 

 

A tabela 2.3.5 demonstra que os cursos oferecidos nessa modalidade vem 

gradualmente atendendo às necessidades sociais, pois é possível perceber 

elevação nos índices entre 2006 e 2009. Já na pós-graduação, esses índices, 

embora satisfatórios, permaneceram estáveis o que demonstra que a UnC deve 

fortalecer as ações em cursos de pós-graduação. 

A tabela a seguir referente a dados de 2009, demonstra a opinião sobre de 

que forma os cursos oferecidos pela UnC  contribuem para o desenvolvimento 

regional de egressos, gestores e professores. 

 

Tabela 2.3.6 - Resultados da questão: “Os cursos de educação superior oferecidos pela UnC 
contribuem para o desenvolvimento regional?” 

Opções Egressos Gestores Professores 

Sim 60,2% 47,1% 48,2% 
Praticamente sim 30,9% 50,4% 44,9% 
Praticamente não 4,5% 2,5% 3,8% 
Não 1,6% 0% 0,5% 

Não estou apto a responder (desconheço) 2,1% 0% 2,5% 
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Nesta questão, os dados oriundos de egressos, gestores e professores 

constatam que os cursos de educação superior oferecidos pela UnC contribuem 

para o desenvolvimento regional visto os altos índices citados para as alternativas 

“sim” e “praticamente sim”. 

Quanto à aprovação da comunidade referente aos diversos serviços 

prestados em 2009, como cursos de qualificação, concursos, assessorias, palestras, 

consultorias, atendimentos pelos núcleos e clínicas, foi aplicada uma questão cujos 

resultados são apresentados a seguir. 

 

Tabela 2.3.7 - 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?” 
 
Opções Comunidade 

Sim 29,2% 
Praticamente sim 47,5% 
Praticamente não 11,4% 
Não 2,5% 

Não estou apto a responder (desconheço) 7,6% 

 

Pela análise dos dados percebe-se que a UnC precisa adequar os serviços 

prestados à comunidade de forma a melhor suprir às expectativas. 

 

 

2.3.1.6 Impacto das atividades da UnC nos ambientes interno e externo 

 

 

A UnC ao desenvolver suas atividades, busca contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

Para avaliar este indicador, foram aplicados questionários aos funcionários, 

alunos da pós-graduação e comunidade conforme resultados apresentados a seguir: 

 

Tabela 2.3.8 - Resultados da questão: “A UnC contribui para o desenvolvimento regional?” 

Opções Funcionários Pós-graduação Comunidade 
 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 55,7% 73,4% 34,3% 37,7% 35,9% 57% 
Praticamente sim 36,6% 20,7% 44,8% 41,2% 36,6% 29,1% 
Praticamente não 5,2% 2% 14,6% 8,1% 13,1% 6,3% 
Não 0,3% 0,6% 1,7% 1% 1,4% 1,3% 
Não estou apto a 
responder (desconheço) 2,3% 2,8% 4,7% 11,8% 13,1% 4,4% 
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Analisando os dados referentes a 2006 e 2009, é possível perceber um 

aumento significativo nas respostas positivas à questão, indicando que a UnC vêm 

contribuindo para o desenvolvimento regional. 

 

 

2.3.2 Política Institucional de Inclusão Social 

 

 

Nesta categoria de análise, são utilizados indicadores para verificar os 

mecanismos de acesso e permanência de discentes, docentes e funcionários 

portadores de necessidades especiais. 

A UnC conta com poucos alunos portadores de necessidades especiais. 

Sempre que há necessidade se tem providenciado os recursos humanos e o 

material pedagógico que possa atender a estas situações específicas.  

 

 

2.3.2.1 Mecanismos de acesso e permanência de alunos portadores de 

necessidades especiais 

 

 

Em cada campus há concessão, bolsas, com recursos próprios, ou utilizando 

o Artigo 170. Além disso, é realizado um trabalho de conscientização e orientações 

aos professores sobre a metodologia a ser desenvolvido com estes alunos.  

Há alunos portadores de necessidades especiais matriculados que não 

necessitam de mobiliário adaptado. 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 portadores de 

deficiência auditiva. Para alunos com deficiência visual há professores habilitados 

que prestam assistência, sendo que materiais institucionais são adaptados às 

necessidades. 

Os ambientes físicos foram adaptados para atender a esse público através da 

construção de rampas de acesso e banheiros adaptados. Há computadores com 

softwares específicos que auxiliam no acesso por parte de deficientes visuais a 
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artigos escritos. 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 portadores de 

necessidades especiais 

 

 

Atualmente, não há caso de professores portadores de necessidades 

especiais na UnC. As vagas para docentes são disponibilizadas ao público de 

professores em geral, sendo com ou sem necessidades especiais e não houveram 

candidatos com necessidades especiais inscritos nos editais disponibilizados. 

 

 

2.3.2.3 Mecanismos de acesso e permanência de funcionários portadores de 

necessidades especiais. 

 

 

Estabeleceu-se um programa de atendimento a funcionários portadores de 

necessidades especiais, o qual foi aprovado no CONSEPE em 03 de agosto de 

2005, pelos Processos CONSEPE 054 e 055/2005.  Cada campus possui vagas no 

corpo técnico-administrativo para portadores de necessidades especiais.  

 

 

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 e Educação 

Superior e programas de extensão são voltados para o desenvolvimento social e 

econômico. Também o Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, voltado para a busca 

de estágios, de empregos e de atendimento aos programas de bolsas institucionais.  
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2.3.3.1 Concessão de bolsas  

 

 

As 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 

crédito educativo, 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 2.3.9 - Resultados da questão: “As políticas de concessão de bolsas atendem as 
necessidades dos acadêmicos?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 

 2006 2009 20065 2009 
Sim 13,2% 38,9% - 25,2% 
Praticamente sim 33,4% 30,6% - 39,5% 
Praticamente não 28,5% 13% - 19,3% 
Não 19,7% 7,3% - 8,3% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 5,2% 10,2% - 7,7% 

 

A tabela 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, o que 

implica em dizer que os recursos para bolsas ainda não são suficientes. Atualmente 

busca adequar suas atividades para participar do PROUNI, junto ao Governo 

Federal. 

O número de bolsas concedidas aos alunos é apresentado em anexo no 

relatório de atividades da UnC. 

A UnC procura divulgar para todos os alunos as oportunidades e categorias 

de bolsas de estudos. A tabela a seguir, referente a dados de 2009, busca 

demonstrar o grau de conhecimento por parte dos acadêmicos sobre os programas 

de bolsas de estudos. 

 

                                            
5 Não aplicado em 2006. 



 

 134 

Tabela 2.3.10 - Resultados da questão: “Você conhece os programas de bolsas de estudos, 
disponibilizados aos alunos da UnC?” 

Opções Alunos ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Sim 66% 66,2% 
Praticamente sim 18,5% 21,7% 
Praticamente não 8,7% 7,9% 
Não 6% 3,7% 

Não estou apto a responder (desconheço) 0,8% 0,5% 

 

Na tabela 2.3.10 constata-se que a maioria dos alunos tem conhecimento dos 

programas de bolsas de estudos, considerando as alternativas “sim” e “praticamente 

sim”, evidenciando uma boa comunicação. 

 

 

2.3.3.2 Existência de fontes de financiamento estudantil 

 

 

Há um programa específico de financiamento estudantil na UnC, porém há 

regulamentação específica em cada campus e o fundo para isto é estabelecido no 

orçamento anual. A UnC está trabalhando na unificação desses programas em seus 

campi. 

Além dos programas próprios, oferece duas linhas como fonte de 

financiamento, a saber: o Programa Financiamento Estudantil-FIES e convênios com 

empresas públicas e privadas.  

O número de alunos com bolsas e beneficiados com o FIES e o CREDUnC 

(Crédito próprio UnC) é apresentado no relatório de atividades em anexo. 

A UnC procura divulgar sempre à comunidade acadêmica as oportunidades 

de financiamento estudantil. A tabela a seguir busca demonstrar o conhecimento por 

parte da comunidade acadêmica sobre os programas de financiamento estudantil. 
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Tabela 2.3.11 - Resultados da questão: “Você conhece os programas de financiamento 
estudantil?” 

 
Opções 

Gestores Alunos 
Ingressantes 

Alunos a partir 
de 3ª fase 

Professores 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 20066 2009 
Sim 62,6% 86,6% 24,7% 46,5% 26,4% 51,5% - 56,2% 
Praticamente sim 26,5% 12,6% 28,5% 22,4% 27,3% 20,1% - 31,5% 
Praticamente não 5,2% 0% 24,2% 13,9% 22,4% 15,7% - 6% 
Não 4,5% 0,8% 20,1% 15% 18,6% 11% - 3,6% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

1,3% 0% 2,5% 2,2% 5,4% 1,7% - 2,7% 

 

Percebe-se pela análise dos dados que os segmentos de professores e 

principalmente gestores estão bem informados sobre os programas de 

financiamento estudantil. Há necessidade de uma melhor disseminação desses 

conhecimentos aos alunos, porém ainda é possível verificar que o nível de 

informação aumentou entre 2006 e 2009 retratando melhora nos processos de 

divulgação na instituição. 

 

 

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. 

 

 

2.3.4.1 Desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental 

 

 

Além dos programas próprios, existem várias parcerias para o 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental. Entre eles destacam-se: o 

Projeto Lambari, que visa desenvolver programas de gestão ambiental participativa 

                                            
6 Não aplicado a este segmento no ano de 2006. 
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em nível de bacias hidrográficas, com objetivo de diminuir a poluição provocada 

pelos lixões, esgotos domiciliares e dejetos suínos. 

Já, o projeto Beira Rio, que visa implantar um plano de monitoramento da 

qualidade da água dos afluentes do rio Engano. Há ainda projetos de alunos dos 

cursos de ciências biológicas e áreas correlatas para a melhoria e educação 

ambiental. 

Destaca-se ainda projetos como o UnC Recicle, o qual visa a conscientização 

para 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.  

Além deste que envolve todos os campi há as especificidades. 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 do Contestado em 

Caçador, Museu Virtual do Contestado, Museu de Paleontologia, em Mafra. 
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Escala Grupo de indicadores 
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   

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.    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    

Quadro 2.9 - Síntese avaliativa dimensão 3 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 3: 
 

− crescimento dos programas e projetos voltados à responsabilidade social; 
− os gestores e professores percebem que os programas de extensão estão contribuindo 

para o desenvolvimento social da comunidade; 
− a coerência entre os programas sociais e a missão da UnC; 
− a educação superior oferecida pela UnC está atendendo às necessidades do 

desenvolvimento regional. 
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Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 3: 
 

− falta de clareza para a universidade do que é realmente classificado como projeto de 
responsabilidade social; 

− ausência de políticas de ações afirmativas (inclusão social); 
− não uniformidade na oferta dos programas de concessão de bolsas institucionais aos 

alunos; 
− interferência dos resultados do Enade nas fontes de financiamento estudantil; 
− falta de elaboração do balanço social da UnC. 

  
 

Recomendações da CPA: 
 

− publicar o balanço social da UnC;  
− aprimorar as políticas de ação afirmativas (inclusão social);  
− definir novas estratégias para concessão de bolsas de estudos aos alunos; 
− criar mecanismos para obtenção e manutenção de resultados adequados no Enade, para não 

inviabilizar financiamentos estudantis. 
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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 sofre o impacto desse processo. A vida das pessoas e das 

instituições é regida pela informação, pela persuasão, pela palavra, som, cores, 

formas, gestos, expressão facial, símbolos.  

O entendimento não se faz apenas pela língua falada ou escrita, mas também 

através do rádio, da televisão, do jornal, da música, do cinema, enfim, de uma 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, refletem diretamente na imagem 

pública dessa Instituição, estimulando e facilitando o acesso e a inclusão.  

Nesta dimensão são avaliadas: estratégias, recursos e qualidade da 

comunicação interna e externa e a imagem pública da instituição nos meios de 

comunicação social. Pretende-se medir também a clareza, atualização dos 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 em cada 

região. 

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. 
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Para avaliar o impacto das informações dispostas nos diferentes meios de 

divulgação da instituição, foi elaborada uma questão direcionada aos acadêmicos, a 

qual se refere ao meio sobre o qual o aluno tomou conhecimento sobre a oferta de 

cursos. 

 

Tabela 2.4.1 - “Através de qual(is) meio(s) você tomou conhecimento da oferta de seu curso na 
UnC? ” 

Opções Alunos 
ingressantes 

Alunos a partir de 
3ª fase 

Radio 6% 6,9% 
Jornal 8,2% 8,1% 
Familiares 22,6% 18,9% 
Amigos e colegas de escolas 39,4% 44,9% 

Outdoor 2,5% 1,2% 

Folders e cartazes 21,3% 20,1% 
 

Analisando a tabela acima nota-se que o melhor veículo de informação para 

divulgação das atividades da UnC, é a própria indicação entre acadêmicos, amigos e 

familiares. 

 

 

2.4.1.1 Existência de Informações em Meios Digitais 

 

 

Diversos meios digitais são utilizados para tornar disponíveis e atualizadas as 

informações à comunidade interna e externa, os quais são descritos a seguir. 

 

 

2.4.1.1.1 Portal do Aluno, Professor e Coordenador 

 

 

A UnC implementou em 2008-2009 um sistema informatizado de controle das 

atividades acadêmicas, administrativas e financeiras, que conta com o portal do 

aluno, professor e coordenador, onde 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. 

Ainda em 2009 foi implementado o sistema de diário eletrônico em que  o 

acadêmico pode acompanhar sua freqüência, bem como seu desempenho nas 
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disciplinas. Neste portal são postados os planos de ensino das disciplinas, 

permitindo o acesso aos acadêmicos e coordenação dos cursos. 

Para avaliar a funcionalidade do portal do aluno foi aplicada a questão: “As 

informações disponibilizadas no portal do aluno atendem às suas expectativas?”. Os 

resultados obtidos estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 2.4.2 - Resultados da questão: “As informações disponibilizadas no portal do aluno 
atendem às suas expectativas?” 

Opções Alunos 
ingressantes 

Alunos a partir de 
3ª fase 

Sim 45,1% 41,6% 
Praticamente sim 39,3% 42,2% 
Praticamente não 9,4% 11,9% 
Não 4,3% 3,9% 

Não estou apto a responder (desconheço) 1,9% 0,4% 

 

Percebe-se pela verificação dos dados obtidos que o portal vem de modo 

geral, atendendo às expectativas dos alunos. 

 

 

2.4.1.1.2 Portal institucional 

 

 

Cada campus disponibiliza seu próprio site de internet, além do portal 

institucional no qual as informações são centralizadas. 

 
Local Endereço Eletrônico 

Portal Institucional http://www.unc.br 
Canoinhas http://www.cni.unc.br 
Concórdia http://www.uncnet.br 
Curitibanos http://www.cbs.unc.br 

Mafra http://www.mfa.unc.br 
Quadro 2.10 – Sites da UnC 

 

Para avaliar a clareza e eficiência do site dos campi da UnC, foi aplicada uma 

questão direcionada a todos os segmentos envolvidos na pesquisa. A tabela abaixo 

apresenta os resultados obtidos em 2006 com o comparativo em 2009. 
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Tabela 2.4.3 - Resultados da questão: “O site da UnC e de seus campi, estão claros e 
objetivos?”  

 
Opções 

Alunos 
Ingressantes 

Alunos a partir de 
3ª fase 

Egressos Pós-
graduação 

Funcionários 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 40,3% 59,4% 34,9% 53% 48,0% 47,1% 29,2% 39,7% 37,7% 51,8% 
Praticamente sim 40,0% 26,9% 42,4% 32,4% 38,0% 35,1% 40,0% 40,4% 42,6% 24,1% 
Praticamente não 12,7% 7,1% 13,8% 9,7% 9,5% 12,8% 20,6% 7,8% 11,3% 11,8% 
Não 5,4% 6% 6,9% 4,5% 1,7% 2,1% 6,7% 7,8% 2,6% 6,2% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

1,5% 0,6% 2,0% 0,3% 2,8% 2,1% 3,6% 3,9% 5,8% 5,6% 

 

Percebe-se uma melhoria significativa na clareza e objetividade dos sites da 

UnC. O gráfico abaixo demonstra o crescimento entre 2006 e 2009 para os alunos 

que responderam “Sim” à pergunta: “O site da UnC e de seus campi, estão claros e 

objetivos?”. 
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Gráfico 2.1 – Percentual de entrevistados que dizem que o site da UnC e de seus campi, estão claros 
e objetivos 

 

O gráfico demonstra que a UnC melhorou significativamente a objetividade e 

clareza de seus sites. 

 

 

2.4.1.2 Existência de Informações em Meios Impressos 

 

 

Nos meios impressos destacam-se as revistas científicas, jornais, boletins, 

informativos e anais, fazendo uso também de publicações não periódicas quando 

necessário. 
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PUBLICAÇÕES Periodicidade Tiragem Classificação Forma de 
Publicidade 

SEDEPE Anual 500 Resumos Impresso 
SEDEC Anual 500 Resumos Impresso 
Revista Ágora Semestral 500 Artigos Impresso 
Revista Iniciação Semestral 500 Artigos Impresso 
Anais Fórum Ext. ACAFE Anual 600 Anais Impresso 
Revista Extensão.com Semestral  Notícias Eletrônica 
Museu Virtual Contestado - 5.000 Documentário CD 
Congresso Brasileiro de 
Ciências da Saúde Humana Anual/ Bianual 1.800 Anais Impresso e CD 

Jornada de Educação Anual    

Congresso Sul- Brasileiro do 
Meio Ambiente 

Bianual 300  CD-Room 

Reativação do Jornal O 
Contestado trimestral 6000 Opinião, notícias Impresso 

I Congresso de Ciências 
Sociais Aplicadas 

Bianual 290  CD-Room 

I Ciclo de Ciências contábeis Anual 300 Anais impresso 
Quadro 2.11 – Publicações no ano de 2008 

 

 

2.4.1.2.1 Revistas Ágora e Iniciação 

 

 

As Revistas ÁGORA (instituída em 1994) e INICIAÇÃO (instituída em 1992)  

são veículos de divulgação científica da Universidade do Contestado, de 

periodicidade semestral, e criadas como forma de possibilitar a difusão do trabalho 

de pesquisa de  professores e alunos da Universidade do Contestado, reunindo 

diferentes idéias 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, embora a prioridade seja dada 

às produções de pesquisadores da UnC. 

 

 

2.4.1.2.2 Murais como Instrumento de Divulgação 

 

 

Os murais são importantes instrumentos para divulgação das atividades à 

comunidade interna. Os resultados da avaliação destes estão descritos abaixo. 
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Tabela 2.4.4- Resultados da questão: “Os murais, como estão, são bons instrumentos de 
comunicação e de informações sobre o que acontece na UnC?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Pós-graduação 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 23,6% 50,2% 19,9% 29,8% 19,1% 24,3% 
Praticamente sim 43,6% 31,8% 41,5% 38,9% 38,7% 40,% 
Praticamente não 21,7% 13,1% 25,6% 22,5% 33,1% 20,6% 
Não 10,1% 4% 11,6% 7,5% 6,6% 7,8% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

1,0% 0,8% 1,5% 1,2% 2,5% 7,1% 

 

Comparando os percentuais entre 2006 e 2009, percebe-se melhoria 

significativa nos murais da UnC. A média das alternativas “sim” em 2006 foi de 

20,87%, enquanto que em 2009 esse mesmo índice foi de 40%.  

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: 

 

Tabela 2.4.5 - Resultados da questão: “Você costuma ler os avisos colocados nos murais da 
UnC?” 

Opções Funcionários 
Sim 48,7% 
Praticamente sim 28,0% 
Praticamente não 16,5% 
Não 5,6% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,6% 

 

 

2.4.1.3 Existência de Informações em Rádio e TV 

 

 

A UnC utiliza como meio de informação a Rádio e TV através dos canais 

regionais e nas rádios locais, que abrangem a comunidade. Entretanto, a maior 

utilização destes meios de comunicação ocorre nos períodos de campanhas para 

vestibulares e processos seletivos especiais. 
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2.4.1.4 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 

encontram-se nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 2.4.6 - Resultados da questão: “As formas de comunicação da UnC são claras e 
objetivas?” 

 
Opções 

Alunos 
ingressan

tes 

Alunos a 
partir de 
3ª fase 

Funcioná-
rios 

Comuni-
dade 

Pós-
graduaçã

o 

Gestores Egressos 

 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 
Sim 47,6% 26,6% 32,8% 28,5% 24,3% 15,1% 29,8% 
Praticamente sim 37,2% 45,3% 32,8% 35,4% 47,8% 40,3% 41,1% 
Praticamente não 10,4% 20,6% 23% 19,0% 15% 38,7% 22,5% 
Não 4% 7% 8,4% 7,6% 2,9% 5,9% 2,9% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

0,8% 0,5% 2,5% 7,6% 9,8% 0% 2,9% 

 

Analisando os dados acima se pode perceber falhas nas formas de 

comunicação, principalmente entre gestores da própria instituição e egressos. Para 

alunos, funcionários e comunidade, os dados ficam concentrados em sua maioria 

nas alternativas “Sim” e “Praticamente Sim”. Fica assim expressa a necessidade de 

melhoria no canal de comunicação com egressos e na comunicação entre gestores 

da UnC. Percebe-se então na visão dos gestores, que a UnC não dispõe de um 

programa adequado de comunicação institucional, conforme retrata a tabela a 

seguir:  

 

Tabela 2.4.7- Resultados da questão: “A UnC dispõe de um programa adequado de 
comunicação institucional?” 

Opções Gestores 
Sim 14,3% 
Praticamente sim 32,8% 
Praticamente não 38,7% 
Não 10,9% 

Não estou apto a responder (desconheço) 3,4% 
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Quanto às informações repassadas aos alunos foi formulada questão: “Você 

está bem informado das metas e programas institucionais?”. Os resultados 

encontram-se dispostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 2.4.8 - Resultados da questão: “Você está bem informado das metas e programas 
institucionais?” 

 
Opções 

Alunos 
ingressantes 

Alunos a partir de 
3ª fase 

Sim 27,2% 13,1% 
Praticamente sim 36,6% 37,3% 
Praticamente não 23% 33,4% 
Não 9,4% 13,4% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,7% 2,8% 

 

Analisando a opinião dos alunos percebe-se bastante divergência nas 

respostas, o que indica a necessidade de melhorias nas informações repassadas 

sobre programas e metas institucionais a esse segmento. 

A tabela a seguir revela a opinião de alunos de cursos de pós graduação bem 

como egressos, sobre a correta utilização dos meios de comunicação institucional 

pela UnC. 

 

Tabela 2.4.9 - Resultados da questão: “Os meios de comunicação (jornal, rádio, outdoor, 
fôlderes, etc...) utilizados pela UnC são suficientes para divulgar as atividades?” 

 
Opções 

Pós-graduação Egressos 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 35,1% 32,4% 58,1% 38,2% 
Praticamente sim 41,2% 33,3% 35,8% 39,3% 
Praticamente não 18,5% 24% 3,9% 14,9% 
Não 3,3% 4,9% 1,7% 6% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,9% 5,1% 0,6% 0,8% 

 

Verifica-se um decréscimo nesse indicador entre os anos de 2006 e 2009, ou 

seja, os meios utilizados pela UnC para divulgar as atividades estão se mostrando 

insuficientes. 

A UnC realiza vários eventos e estes necessitam ser informados à 

comunidade acadêmica e externa. Para avaliar esse fluxo de informações sobre 

acontecimentos diversos na UnC foi aplicada a questão:  “Você está bem informado 

dos acontecimentos, (eventos, mudanças) na UnC?” conforme descrito na tabela a 

seguir. 
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Tabela 2.4.10 - Resultados da questão: “Você está bem informado dos acontecimentos, 
(eventos, mudanças) na UnC?” 

 
Opções 

Alunos 
Ingressantes 

Alunos a 
partir de 3ª 

fase 
Comunidade 

 
Funcionários 

Pós-
graduação 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 10,1% 36,2% 8,2% 24,8% 15,9% 24,1% 13,5% 43,7% - 7,6% 
Praticamente 
sim 

37,0% 27% 32,0% 37,5% 37,9% 38,6% 43,9% 36,4% - 29,7% 

Praticamente 
não 

36,3% 21,9% 39,9% 27,3% 26,2% 25,3% 28,1% 15,1% - 36,8% 

Não 16,0% 12,7% 18,1% 9,3% 14,5% 5,7% 13,9% 3,1% - 18,9% 
Não estou 
apto a 
responder 
(desconheço) 

0,6% 2,2% 1,8% 1,1% 5,5% 4,4% 0,6% 1,1% - 6,9% 

 

Considerando a análise conjunta das alternativas “Sim” e “Praticamente Sim” 

percebem-se melhorias significativas entre 2006 e 2009. O gráfico abaixo melhor 

ilustra essa situação. 

 

 
Gráfico 2.2- Resultados da questão: “Você está bem informado dos acontecimentos, (eventos, 
mudanças) na UnC?” 

 

 

A UnC vem identificando as deficiências em seus setores de comunicação 

interna e externa. A questão a seguir visa avaliar a percepção dos professores e 

gestores sobre tais ações. 
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Tabela 2.4.11 - Resultados da questão: “A UnC está promovendo ações para melhorar sua 
comunicação institucional?” 

Opções Professores Gestores 

Sim 41,6% 27,7% 
Praticamente sim 35,6% 43,7% 
Praticamente não 14,2% 19,3% 
Não 1,9% 4,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 6,6% 5% 

 

Através da análise da tabela, percebe-se uma grande concentração das 

respostas nas alternativas “Sim” e “Praticamente Sim” o que indica que a UnC vem 

tomando ações de melhoria e estas estão já sendo percebidas pelos professores e 

gestores da instituição. 

 

Escala 
Grupo de indicadores 

5 4 3 2 1 NA 
2.4.1.1 Existência 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 às metas, objetivos e 
finalidades da IES. 

   X   

Quadro 2.12 - Síntese avaliativa dimensão 4 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a 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.  

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 4: 
 

− ausência de política institucional para divulgação em rádio , TV e jornais; 
− pouca integração entre os setores de comunicação dos campi; 
− pouca representação e presença da UnC em entidades públicas e privadas. 
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Recomendações da CPA: 
 

− Integração dos setores de comunicação dos campi através de gestão central; 
− unificar as páginas da internet – UnC;  
− criação do portal do egresso; 
− ampliar a representação da UnC nas entidades públicas e privadas. 
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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. 

Permite 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. 

 

 

2.5.1 Plano de Carreira Docente 

 

 

O Plano de Carreira, Cargos e Salários da UnC - PCCS 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. 
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2.5.1.1 Articulação entre o plano de carreira docente e as políticas de gestão de 

pessoal 

 

 

O quadro de Professores da Educação Superior da UnC é constituído pelos 

professores que exercem atividades inerentes ao Ensino de Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura e às pertinentes à administração 

universitária. O PCCS enquadra os professores em níveis e faixas, determinadas por 

titulação e dedicação. 

Para admissão de docentes é realizado processo seletivo, normatizado por 

edital específico para este fim. 

A promoção de uma categoria para outra, dar-se-á por existência de vaga e 

mediante processo seletivo interno. A progressão entre as faixas de um mesmo nível 

ocorrerá de dois em dois anos, através da acumulação de pontos definidos no anexo 

II, item a, do PCCS. 

O regime de trabalho da UnC segue as normas estabelecidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Os campi estão reestruturando os setores de recursos humanos, tendo em 

vista as novas sistemáticas de contratação e de qualificação dos funcionários da 

UnC.  

 

2.5.1.2 Relação adequada entre docentes de tempo integral e docentes horistas 

 

 

A tabela 2.5.1 apresenta o número total de docentes em cada campus da 

UnC e a quantidade que atua em tempo integral. 

 

Tabela 2.5.1 – Número e percentual de docentes em tempo integral por campus da UnC no ano 
de 2006 e 2009 

Campus da UnC Nº Total de Docentes Docentes em Tempo 
Integral 

 2006 2009 2006 2009 
Canoinhas 270 273 75 36 
Concórdia 189 154 29 22 
Curitibanos 105 106 15 7 
Mafra 187 154 25 26 
Total 751 687 144 91 
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O percentual médio de docentes em tempo integral é de 12,74% sendo que o 

campus de Mafra apresenta o melhor índice (16,88%). O menor destes índices está 

localizado no campus de Curitibanos, onde apenas 6,60% dos professores 

trabalham em regime integral na instituição. 

Estes dados são adequados conforme a distribuição das vagas para as 

atividades de Extensão, Pesquisa, Avaliação e Gestão, bem como ajustes a novas 

dinâmicas impostas pelo mercado à educação superior. Por isso, a meta da UnC é 

de concluir o processo de ajustes dos índices de professores com títulos de mestre e 

doutor, bem como de dedicação em Tempo Integral.  

 

 

2.5.1.3 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. 

O número de docentes, envolvidos nos cursos de pós-graduação, nos 

projetos de pesquisa e nas atividades de extensão, é apresentado na dimensão 2. 

 

 

2.5.2 Plano de Carreira Técnico-Administrativo 

 

 

O PCCS para a categoria técnica administrativa está sendo implementado, 

em conjunto com o Plano de Carreira Docente. 
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2.5.2.1 Articulação entre o plano de carreira técnico-administrativo e as políticas de 

gestão de pessoal 

 

 

O corpo de pessoal técnico-administrativo são alocados em um quadro 

constituído de 12 graus, distribuídos segundo suas atribuições, responsabilidades e 

remuneração. 

A admissão ou enquadramento do quadro de pessoal técnico-administrativo é 

realizado de forma semelhante ao do corpo docente, citado no indicador 2.5.1.1, ou 

seja, através de processo seletivo interno ou externo, de forma a contemplar a 

possibilidade de promoção de uma categoria para outra e, também, a progressão 

entre faixas de um mesmo nível. 

 

 

2.5.3 Qualificação Profissional 

 

 

A UnC possui o programa de qualificação do corpo docente regulamentado 

pela Resolução UnC/CONSEPE 164/2004. Este plano estabelece critérios para 

concessão de auxílio financeiro e afastamento para docentes participarem de cursos 

de pós-graduação.  

Os indicadores a seguir referem-se a ações voltadas para acompanhamento 

avaliação e capacitação do corpo docente e técnico administrativo. 

 

 

2.5.3.1 Ações voltadas para a avaliação e capacitação dos funcionários técnico-

administrativos 

 

 

A capacitação do corpo dirigente e técnico-administrativo compreende todos 

os funcionários que não exercem atividades docentes em sala de aula.  

Essas capacitações são realizadas geralmente nos próprios campi da UnC 

através de reuniões e treinamentos diversos. 
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Além disso, a UnC possui um plano de desconto nos valores das 

semestralidades para funcionários matriculados em seus cursos, visando assim 

incentivar a capacitação dos funcionários. 

 

 

2.5.3.2 Programas e ações voltados para acompanhamento do trabalho docente 

 

 

Semestralmente é realizado, , em cada campus, uma avaliação do docente, 

através da aplicação de um questionário aos alunos. Os resultados destas 

avaliações são analisados pelas pró reitorias, coordenadores de ensino e 

coordenadores de curso.  

Após esta análise, os resultados são repassados aos professores e, em 

alguns casos, publicados. Em casos em que aparecem reiteradamente problemas 

de desempenho, são aplicadas medidas, que podem levar ao desligamento do 

docente. A resolução UnC-CONSEPE 068/2009 estabelece os critérios e 

procedimentos para a avaliação do desempenho docente nos cursos de graduação 

da UnC. 

 

 

2.5.3.3 Apoio à capacitação docente 

 

 

O Plano de Capacitação Docente visa atender a todos os docentes de forma 

a melhorar a formação profissional e conseqüentemente a qualidade de ensino.  

A tabela 2.5.2 apresenta o número de docentes beneficiados por bolsas de 

mestrado e de doutorado, oferecidas pela UnC, em seu Plano de Capacitação 

Docente, relacionadas por campus. 
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Tabela 2.5.2 - Capacitação docente realizadas em cada campus entre 2005 e 2009 com auxílio 
de bolsas da UnC 

Mestrado Doutorado 
Campus 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Canoinhas 18 14 13 11 12 9 10 10 
Concórdia 15 - - 01 10 - 07 05 
Curitibanos 10 9 05 04 3 3 02 01 
Mafra 8 16 08 08 6 8 08 01 

Total 51 39 26 24 31 20 27 17 

 

 

2.5.4 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. 

 

 

2.5.4.1 Satisfação dos funcionários técnico-administrativos em relação ao seu 

desenvolvimento profissional e às condições de trabalho 

 

 

Para observar o percentual de satisfação dos funcionários técnico-

administrativos, foi direcionada a seguinte pergunta: “O desenvolvimento profissional 

que a UnC lhe propicia atende suas expectativas?”. A tabela 2.5.3 apresenta os 

resultados da enquete aplicada. 

 

Tabela 2.5.3 - Resultados da questão: “O desenvolvimento profissional que a UnC lhe propicia 
atende suas expectativas?” 

Opções Funcionários 
Sim 33,6% 
Praticamente sim 28,9% 
Praticamente não 20,4% 
Não 14,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,7% 

 

As respostas dos funcionários ficaram concentradas nas Opções 

“praticamente sim” e “sim” o que demonstra boa expectativa no desempenho 
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profissional. Um percentual pouco significativo de funcionários responderam 

“praticamente não”, o que demonstra que ainda coexistem aspectos a melhorar na 

instituição, elevando os percentuais positivos. A tabela 2.5.4 apresenta os resultados 

da enquete quanto a a opinião dos técnico-administrativos em relação às boas 

condições de trabalho: 

 
Tabela 2.5.4 - Resultados da questão: “A UnC tem lhe proporcionado boas condições de 
trabalho?” 

Opções Funcionário 
 2006 2009 
Sim 36,4% 45,9% 
Praticamente sim 44,8% 35,4% 
Praticamente não 14,0% 12,3% 
Não 4,9% 5% 

Não estou apto a responder (desconheço) 0,0% 1,1% 

 
É possível perceber a satisfação dos técnico-administrativos, onde 81,3% 

disseram terem boas condições de trabalho. Pode-se assim dizer, que a UnC tem se 

esforçado para oferecer um ambiente acessível e satisfatório aos seus 

colaboradores.   

Para avaliar a satisfação quanto ao desenvolvimento profissional dos 

docentes, é aplicada semestralmente a avaliação docente, onde há perguntas que 

permitem ao docente posicionar-se quanto ao seu trabalho e demais aspectos da 

vida universitária. 

 
Escala 

Grupo de indicadores 
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   

2.5.2.1 Articulação entre o Plano de Carreira Técnico-
administrativo e as políticas de gestão de pessoal.  

   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   
2.5.4.1 Satisfação dos Funcionários Técnico-
administrativos em Relação ao seu Desenvolvimento 
Profissional e às Condições de Trabalho  

  x    

2.5.5.1 Participação dos Docentes nos Órgãos 
Colegiados 

   x   

Quadro 2.13 - Síntese avaliativa dimensão 5 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 5: 
 

− Revisão e atualização de políticas de pessoal (realizado durante o processo de 
unificação); 

− Revisão e atualização do Plano de Carreiras, Cargos e Salários para docentes (realizado 
durante o processo de unificação); 

− Satisfação dos funcionários técnico-administrativos. 

 

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; 

− pouco apoio a capacitação docente. 

 

Recomendações da CPA: 
 

− Implantar o PCCS aprovado pela UnC, Ministério Público e Ministério do Trabalho; 
− estabelecer avaliação de desempenho e sistematizá-la para técnico-administrativos;  
− atender aos índices exigidos na legislação, em percentual de professores com dedicação 

integral; 
− revisar a resolução de capacitação continuada de docentes e técnico-administrativos. 

(Resolução UnC-CONSEPE 164/2004) e sua aplicação. 
− promover estímulo ao envolvimento dos docentes em cursos de pós-graduação, pesquisa 

e extensão. 
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2.6 DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DA UnC 

 

 

A Fundação Universidade do Contestado, atual mantenedora da Universidade 

do Contestado-UnC, criada  pela lei municipal 730/1971, sob o CNPJ 

83.395.921/0001-28,  a caracterizada como uma instituição pública de direito 

privado. 

A estrutura organizacional atual da Fundação UnC esta composta dos 

seguintes colegiados: 

• Conselho Curador 

• Conselho Fiscal 

• Presidência  

 

A estrutura deliberativa e executiva atual da Universidade esta assim 

constituida: 

Órgãos deliberativos: 

• Conselho Universitários - CONSUN 

• Colegiados de Curso de Stricto Sensu 

• Colegiados de Cursos de Graduação e Seqüênciais 

 

Órgãos Executivos: 

• Reitoria, composta por: Reitor, Vice-Reitor de Administração e 

Planejamento,Vice-Reitor Acadêmico e Pró –Reitor de Campus; 

• Coordenações: Administrativa de Campus, de Núcleo Universitário, 

Acadêmica e de Cursos 

 

A Universidade do Contestado é regida pela Legislação Educacional; pelo 

Estatuto da Fundação Universidade do Contestado; pelo Regimento Geral; pelas 

Resoluções dos órgãos deliberativos. 

Sua organização está em conformidade às características institucionais e à 

realidade que lhe são próprias e, está em consonância com sua concepção e sua 

estrutura multi-campi.  
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A Universidade congrega as unidades, na condição de Campi e Núcleos 

Universitários. Ao mesmo tempo em que no seu conjunto, constituem a unidade 

institucional, mantêm estreita relação com suas comunidades, proporcionando maior 

sustentação à Universidade. 

A administração  da UnC é composta em nível superior, de administração de 

Campus e de Administração de Cursos.  

A administração superior é efetivada através do órgão deliberativo e do órgão 

executivo. O órgão deliberativo, CONSUN - Conselho Universitário é o órgão 

máximo consultivo, deliberativo, normativo e jurisdicional da Universidade, em 

assuntos de ensino, pesquisa e extensão, planejamento, administração geral e 

difusor da política institucional. O órgão executivo, Reitoria é composto pelo Reitor, 

Vice-Reitor Acadêmico, Vice-Reitor de Administração e Planejamento e Pró-

Reitorias de Campus. 

Em nível de administração de Campus, a administração é constituída por 

Órgão Executivo composta pela Pró-Reitoria de Campus e Órgão de Apoio, 

Secretaria de Núcleos Específicos. 

A administração de cursos é composta pelo órgão deliberativo e órgão 

executivo. O deliberativo composto pelo colegiado de cursos e o executivo pela 

coordenação do curso. 

 

 

2.6.1 Planos de Gestão, Objetivos e Metas 

 

 

2.6.1.1 Coerência entre o planejado e o executado de acordo com o PDI e PPI 

 

 

Pelos documentos aprovados nos órgãos colegiados, tais como relatórios e 

normas, observa-se que a execução do projetado é avaliada constantemente. Os 

relatórios são apresentados aos colegiados e, a cada apreciação, são tomadas 

medidas para adequações naqueles pontos que apresentam falhas ou indicativos 

abaixo do esperado. 
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2.6.1.2 Adequação da estrutura organizacional aos planos, objetivos e metas da 

UnC 

 

 

A tabela a seguir procura demonstrar a percepção dos funcionários sobre se 

as metas e os objetivos do setor estão de acordo com os objetivos institucionais. 

 

Tabela 2.6.1 - Resultados da questão: “As metas e os objetivos do seu setor atendem aos 
objetivos institucionais?” 

Opções Funcionários 
Sim 56,6% 
Praticamente sim 31,9% 
Praticamente não 5,9% 
Não 1,1% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,9% 

 

A tabela demonstra, na percepção dos funcionários que as metas do seu 

setor atendem aos objetivos institucionais, muito embora, uma das grandes 

indagações de todos os funcionários é o isolamento em relação aos diversos campi.  

 

 

2.6.1.3 Adequação dos sistemas de comunicação, registros e arquivos às 

necessidades do planejamento da IES 

 

 

Algumas dificuldades são detectadas nas questões referentes à comunicação 

institucional e sistemas de registros. Em relação à página da internet, há 

necessidade de padronização entre os campi.  

Em relação às bibliotecas, há a necessidade de integrar o sistema de 

consultas entre os campi. 

A UnC implantou um novo sistema informatizado de controle acadêmico e 

contábil o qual permite uma melhor gestão dos processos inclusive permitindo ao 

acadêmico o acesso ao seu portal podendo assim acompanhar seu desempenho. 

O sistema informatizado permite ao professor o controle através de diário 

eletrônico on-line, e ao coordenador de curso o acompanhamento através de 

relatórios de desempenho e rendimento em relação às turmas.  
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2.6.1.4 Acesso da comunidade universitária à legislação institucional 

 

 

Para verificar se a comunidade acadêmica tem 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 encontram-se nas tabelas a 

seguir. 

 

Tabela 2.6.2 - Resultados da questão: “Durante a realização do seu curso de graduação  teve 
acesso aos documentos institucionais (estatutos, normas, resoluções, etc) ?” 

Opções Egressos 
Sim 21,7% 
Praticamente sim 26,7% 
Praticamente não 25,8% 
Não 20,4% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,8% 

 

 

Tabela 2.6.3 - Resultados da questão: “Você sabe onde obter informações dos ordenamentos 
jurídicos (estatutos, regimentos, resoluções, portarias, etc..) da UnC?” 

Opções Alunos 
ingressantes 

Alunos a partir 
de 3ª fase 

Funcionários 

Sim 28,3% 22,4% 44,3% 
Praticamente sim 24,1% 23,9% 20,2% 
Praticamente não 18,2% 26,5% 14,8% 
Não 24,3% 24,9% 15,7% 

Não estou apto a responder (desconheço) 5,1% 2,4% 4,5% 

 

A organização das informações em páginas na web de fácil acesso e busca 

podem contribuir para a democratização no acesso à legislação. Muitos documentos 

encontram-se disponíveis para consulta no portal institucional e nos sites da UnC. 

Recomenda-se então, informar e incentivar os alunos a buscarem mais e 

efetivamente conhecerem a legislação da UnC. 
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2.6.1.5 Fluxo adequado de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional 

 

 

O modelo organizacional da UnC e localização geográfica dos campi 

interferem no fluxo das informações, que têm vários ciclos a serem seguidos. Há 

uma divisão em pelos menos dois grandes aspectos: as informações setoriais e as 

informações centrais. Assim sendo, as questões de maior relevância institucional 

partem das decisões dos colegiados superiores, que são gerenciadas pela reitoria e 

têm que chegar em todos os campi e núcleos, atingindo toda a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa. Mesmo assim, com os diversos meios de 

comunicação, algumas informações não atingem todo universo.  

Há que se considerar que este processo gera efeitos da multiplicação e deste 

depende, sendo um destes meios as reuniões realizadas nos colegiados de cursos. 

Neste caso, ocorrem situações em que nem todos os envolvidos se fazem presentes 

nas reuniões. Em paralelo, às informações setoriais, muitas vezes restritas à origem, 

podem não ter consistência cronológica em relatório da unidade e, portanto, 

requerem esforço de consolidação. Acabam não sendo conhecidos por outros 

setores no mesmo campus, fragmentando a percepção do todo. 

As tabelas a seguir referem-se a questões que tratam do fluxo de informações 

entre níveis da estrutura organizacional da UnC. Foram direcionadas questões para 

professores e funcionários. 

 

Tabela 2.6.4 - Resultados da questão: “Conhece os planos de gestão estabelecidos pelos 
gestores da UnC?” 

Opções Professores 
Sim 14% 
Praticamente sim 36,2% 
Praticamente não 24,9% 
Não 14,5% 

Não estou apto a responder (desconheço) 10,4% 

 

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 freqüência 

desejada respeitados os prazos regimentais; b) a não participação dos docentes nas 



 

 163 

reuniões colegiadas; c) a omissão por parte do próprio gestor em divulgar tais 

informações. 

 

Tabela 2.6.5 - Resultados da questão: “Obtém do seu superior imediato as informações 
necessárias pertinentes ao desempenho de sua função no seu setor?” 

Opções Funcionários 
 2006 2009 

Sim 63,31% 59,7% 
Praticamente sim 23,05% 24,4% 
Praticamente não 8,44% 9% 
Não 4,87% 5% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,32% 1,4% 

 

Considerando a opinião dos funcionários, percebe-se que a variação entre 

2006 e 2009 não é significativa, ou seja, os percentuais permanecem altos para as 

categorias “sim” e “praticamente sim” totalizando 86,3% em 2006 e 84,1% em 2009. 

 

 

2.6.2 Órgãos Colegiados 

 

 

2.6.2.1 Participação dos diversos segmentos nos órgãos colegiados 

 

 

Nas tabelas 6.6 a 6.8 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 2.6.6 - Resultados da questão: “Você teve participação na implementação do PPI da 
UnC?” 

Opções Professores 
Sim 11,5% 
Praticamente sim 21,9% 
Praticamente não 18,6% 
Não 42,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 5,8% 
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Tabela 2.6.7 - Resultados da questão: “Você participa na definição das metas ou planos de seu 
setor?” 

Opções Funcionários 
Sim 39,2% 
Praticamente sim 28,3% 
Praticamente não 12,9% 
Não 16,2% 

Não estou apto a responder (desconheço) 2,8% 

 

 

Tabela 2.6.8 - Resultados da questão: “Você já participou de discussões ou apresentações 
sobre os documentos institucionais (estatutos, normas, resoluções, etc) UnC?” 

Opções Funcionários 
Sim 26,3% 
Praticamente sim 12,3% 
Praticamente não 19,9% 
Não 37% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,9% 

 

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.  

Uma justificativa é o caráter da gestão, o qual muitas vezes limita-se ao setor 

não articulando-se com os demais segmentos, outro fator é a própria permanência 

do funcionário na instituição que via de regra cumpre 44 horas semanais enquanto 

os docentes na sua maioria são horistas. A tabela 6.8 demonstra uma contradição 

quando apresenta o percentual de 37% dos funcionários que não participam das 

discussões sobre os documentos institucionais. Fica explicito que ocorre alguma 

discussão para resolução de questões localizadas no setor, mas quando extrapola 

para a Universidade a participação é menor, quando deveria ocorrer o inverso.   

Participação na discussão das propostas que geram as políticas institucionais 

devem merecer maior empenho, pois estas refletirão nas rotinas localizadas. Por 

outro lado, pode-se questionar se esta menor participação decorre da omissão do 

funcionário ou da não socialização das propostas dos documentos institucionais 

entre os funcionários pelos seus superiores imediatos. 
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Fica aqui 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 próxima tabela são apresentados resultados sobre o conhecimento da 

realização de reuniões de colegiado.  

 

Tabela 2.6.9- Resultados da questão: “Você tem conhecimento da realização das reuniões do 
colegiado do seu curso?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª fase 
 2006 2009 2006 2009 
Sim 12,2% 25,3% 19,0% 22,4% 
Praticamente sim 23,5% 20,1% 26,0% 24% 
Praticamente não 30,6% 22,4% 27,2% 29,2% 
Não 31,9% 25,2% 25,6% 22,7% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 1,8% 7% 2,2% 1,7% 

 

A questão referente à tabela 2.6.9 foi direcionada para os alunos 

questionando-os sobre o conhecimento da realização das reuniões do Colegiado do 

curso. Dentre os alunos percebe-se a que melhorou o conhecimento das citadas 

reuniões comparativamente aos dados de 2006, muito embora esteja aquém do 

ideal ou do desejável. Dentre os alunos ingressantes, 54,6% e, aqueles matriculados 

a partir da 3ª fase 53,6% no ano de 2009 afirmam não ter conhecimento das 

reuniões de colegiado de seu curso.  

A pequena melhora pode-se atribuir as campanhas decorrentes do processo 

de avaliação realizadas em 2006. É preocupante este desconhecimento pelos 

alunos, pois o colegiado delibera sobre o Projeto Pedagógico do Curso e definições 

importantes na gestão do mesmo. A pouca participação traz como conseqüência 

imediata o desconhecimento das deliberações e normatizações da instituição. 
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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 

turmas bem como seus representantes. 

Quanto às decisões que são aprovadas pelo CONSUN, estas são publicadas 

nos sites dos campi 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 deu-se através de análise 

documental, bem como das respostas dos questionários.  
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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. Os quadros apresentam o Plano de Execução das 

ações estratégicas estabelecidas para a UnC, os quais são apresentados no PDI da 

UnC. 

 

 

2.6.3.2 Sistemática de planejamento estratégico da IES 

 

 

Para elaboração do Plano Estratégico foi constituído um grupo de trabalho 

que envolveu representantes de todos os campi. Isto ocorreu no ano de 2003 

quando foi elaborado o primeiro documento de Planejamento Estratégico, 

denominado Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado – PIDI. Também, em 

cada campus foi constituído um grupo interno de trabalho que atua no sentido de 

elaborar as estratégias, para efetivação dos projetos e programas desenvolvidos em 

cada campi da UnC. No ano de 2009/2010 o PPI e o PIDI, agora chamado de PDI, 

está passando por atualização visando adequar-se ao novo formato jurídico das 

fundações após o processo de unificação. 
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Escala Grupo de indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

6.1.1 Coerência entre o planejado e o executado de acordo 
com o PIDI e PPI.   X    

6.1.2 Adequação da estrutura organizacional aos planos, 
objetivos e metas da UnC.    X   

6.1.3 Adequação dos sistemas de comunicação, registros e 
arquivos às necessidades do planejamento da UnC.    X   

6.1.4 Acesso da comunidade universitária à legislação 
institucional.  X     

6.1.5 Fluxo adequado de comunicação entre os níveis da 
estrutura organizacional    X   

6.2.1 Participação dos diversos segmentos nos órgãos 
colegiados.   X    

6.2.2 Regularidade do funcionamento dos órgãos 
colegiados   X    

6.2.3 Divulgação da legislação/decisões colegiadas para a 
comunidade universitária.   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  

Quadro 2.14 - Síntese avaliativa dimensão 6 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 6: 
 

− as decisões são tomadas em colegiados; 
− há divulgação da legislação institucional com facilidade de acesso à comunidade 

universitária.  
 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 6: 
 

− participação de gestores (baixa freqüência) nos órgãos colegiados; 
 

 

Recomendações da CPA:  
 

− estruturar o planejamento estratégico da UnC. 
− Adequar a estrutura organizacional aos planos, objetivos e metas da UnC. 
− Implantar uma base de dados centralizada.  
− Melhorar o fluxo de comunicação entre os níveis da estrutura organizacional. 
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2.7 DIMENSÃO 7 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

 

Ao longo dos anos de funcionamento no Ensino Superior na região do 

Contestado, a UnC constituiu seu patrimônio físico e cultural. A partir de toda a infra-

estrutura física e cultural implantada e consolidada é que define seus projetos e 

programas de ensino, pesquisa e extensão. 

O patrimônio, constituído de bens móveis e imóveis, está distribuído e oferece 

condições para o desenvolvimento dos projetos e programas da Universidade, nas 

cidades pólo, onde a instituição atua. 

Para a Universidade ter ensino de qualidade, produção científica e intelectual 

e verdadeira integração com a comunidade local e regional, através das atividades 

de extensão, necessita ter uma infra-estrutura condizente com essas necessidades. 

Assim, a partir de análise apurada dessa infra-estrutura (bibliotecas, 

laboratórios, oficinas, salas de aula, áreas de lazer, transportes, hospitais, 

equipamentos, rede de informações, recursos pedagógicos e outros) torna-se 

imprescindível buscar melhor adequação ao cumprimento de suas funções 

científicas e culturais. 

 

 

2.7.1 Políticas de Ampliação, Manutenção e Segurança do Espaço Físico 

 

 

Os indicadores a seguir visam avaliar a adequação do espaço físico às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a manutenção, coerência com 

as metas estabelecidas e satisfação da comunidade acadêmica. 

 

 

2.7.1.1 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 

analisaram: conhecimento da estrutura física para o ensino; atendimento da 
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estrutura física às necessidades e adequação da estrutura física para o ensino e 

desempenho do trabalho. As tabelas 7.1 a 7.4 mostram os resultados obtidos. 

 

Tabela 2.7.1 - Resultados da questão: “Você conhece a estrutura física da UnC para o ensino, 
pesquisa e extensão?”  

Opções Comunidade 
Sim 53,8% 
Praticamente sim 24,7% 
Praticamente não 10,8% 
Não 5,1% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,8% 

 

 

Tabela 2.7.2 - Resultados da questão: “A estrutura física da UnC atende/atendeu às 
necessidades?”  

Opções Comunidade Egressos 
Sim 45,6% 36,1% 
Praticamente sim 36,7% 41,4% 
Praticamente não 5,1% 15,2% 
Não 1,9% 5,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 8,9% 0,8% 

 

 

Tabela 2.7.3 - Resultados da questão: “Você considera a estrutura física da UnC adequado 
para o ensino, pesquisa e extensão?”  

Opções Egressos 
Sim 36,9% 
Praticamente sim 35,6% 
Praticamente não 16,5% 
Não 8,4% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,8% 

 

 

Tabela 2.7.4 - Resultados da questão: “A estrutura física de seu ambiente de trabalho atende 
às necessidades para desempenho de suas funções?” 

Opções Funcionários 
Sim 47,1% 
Praticamente sim 29,7% 
Praticamente não 11,8% 
Não 9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 2% 

 

 

É possível perceber que as respostas estão concentradas nas opções sim e 

praticamente sim, mostrando a satisfação dos segmentos quando à estrutura física. 

A UnC, sabendo da importância, e atendendo os requisitos exigidos pelo MEC, tem 
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investido na aquisição dos elementos que compõe a estrutura necessária para 

atender os usuário da Universidade. 

 

 

2.7.1.2 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, laboratórios e bibliotecas. A estrutura 

física da UnC está sendo atualizada, a qual condiz com as necessidades previstas 

para a realização de atividades de extensão. 

Algumas atividades de extensão são ocasionalmente realizadas em locais 

públicos ou ainda, em outros espaços disponibilizados, isso ocorrendo de forma 

programada e atendendo planificações anuais ou ocasionais. 

 

 

2.7.1.3 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, bem 

como o ótimo estado de conservação de suas instalações. 

 

 

2.7.1.4 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. 
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2.7.1.5 Existência e adequação do espaço de convívio acadêmico 

 

 

Observando o relatório da avaliação do ano de 2007, a comunidade 

acadêmica mostrou-se satisfeita quanto às áreas de convívio acadêmico, pois 

apenas 6,89% dos entrevistados mostraram-se totalmente insatisfeitos. 

Apesar da satisfação do espaço pelos acadêmicos, a UnC tem investido na 

construção de novas áreas e adequando espaços que possam servir como área de 

convívio acadêmico. 

 

 

2.7.1.6 Satisfação da comunidade acadêmica quanto à infra-estrutura 

 

 

Para avaliar a satisfação da comunidade acadêmica quanto à infra-estrutura, 

foram aplicadas questões referentes às instalações de cantinas, banheiros e salas 

de aula. Os resultados da pesquisa são apresentados nas tabelas 2.7.5 a 2.7.8. 

 

Tabela 2.7.5 - Resultados da questão: “Você percebeu melhorias nas placas de sinalização  
internas colocadas na UnC?” 

Opções Funcionários 
Sim 61,1% 
Praticamente sim 22,7% 
Praticamente não 10,6% 
Não 2,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 2,8% 

 

 

Tabela 2.7.6 - Resultados da questão: “A(s) cantina(s) atende(m) à(s) necessidade(s) da 
comunidade acadêmica?”  

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Professores 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 31,3% 46,1% 24,5% 33,4% 21,9% 40,9% 
Praticamente sim 33,6% 23,3% 34,7% 34,5% 38,8% 34,6% 
Praticamente não 15,6% 13,3% 16,4% 16% 15,5% 11,8% 
Não 16,3% 14,5% 21,9% 14,3% 10,4% 6,1% 
Não estou apto a 
responder 
(desconheço) 

3,3% 2,8% 2,6% 1,9% 13,4% 6,4% 
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Tabela 2.7.7 - Resultados da questão: “Os sanitários do seu campus estão em condições 
adequadas de conservação e uso?” 

Opções Alunos 
ingressantes 

Alunos a 
partir de 3ª 

fase 
Pós-graduação 

Sim 60,6% 46,1% 58,3% 
Praticamente sim 27% 35,5% 30,1% 
Praticamente não 7,7% 12% 6,6% 
Não 4,3% 6,2% 3,2% 

Não estou apto a responder (desconheço) 0,3% 0,3% 1,5% 

 

 

Tabela 2.7.8- Resultados da questão: “As salas de aula atendem às necessidades das 
disciplinas do curso?”  

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Pós-graduação 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Sim 26,5% 44,2% 20,9% 24,6% 32,5% 37,7% 
Praticamente sim 42,2% 31,1% 36,3% 41,6% 45,0% 42,6% 
Praticamente não 18,5% 14,8% 22,9% 20% 18,1% 11,3% 
Não 11,0% 9,4% 19,0% 13,7% 4,4% 7,1% 
Não estou apto a 
responder (desconheço) 1,8% 0,5% 0,8% 0,1% 0,0% 1% 

 

 

Na tabela 2.7.5 é possível evidenciar que as placas de sinalização colocadas 

no interior dos campi estão adequadas às necessidades. Há setores responsáveis 

em cada campus que orientam a colocação dos sinalizadores. 

Observa-se na tabela 2.7.6 que o índice de insatisfação ao atendimento as 

cantinas continua elevado quando comparado com as respostas do ano de 2006. 

Apesar das discussões para adequação, pouco foi feito para melhorar o atendimento 

das cantinas, visto que tal seguimento de negócio é administrado por empresas 

terceirizadas. 

A tabela 2.7.7 mostra que a conservação dos sanitários dos campi estão 

adequados, quanto a conservação como o uso. Nos últimos dois anos, vários 

campus realizarão melhorias com reformas ou construções de sanitários. 

Já na tabela 2.7.8 foi avaliado se as salas de aula atendem a necessidade 

das disciplinas do curso. Quando comparado com 2006, a satisfação aumentou nos 

três segmentos. Isso é conseqüência do planejamento e dos esforços dos campi em 

disponibilizar uma estrutura adequada para o ensino, pesquisa extensão. 
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2.7.2 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. 

 

 

2.7.2.1 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 2.7.9 - Resultados da questão: “Os equipamentos utilizados em seu setor recebem 
manutenção adequada?” 

Opções Funcionários 
Sim 43,1% 
Praticamente sim 41,5% 
Praticamente não 10,9% 
Não 2,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,7% 

 

A tabela 2.7.9 mostra que 84,6% dos respondentes estão satisfeitos com a 

manutenção e conservação dos equipamentos. 

Nos últimos anos a UnC tem investido e modernizando os equipamentos para 

atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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2.7.2.2 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 as orientações aos docentes, como uso, reserva e empréstimo. 

 

 

2.7.2.3 Acesso pelos acadêmicos aos equipamentos/recursos de informática 

 

 

A tabela 2.7.10 apresenta os resultados quanto à disponibilidade de 

equipamentos/recursos de informática aos alunos. 

 

Tabela 2.7.10- Resultados da questão: “Os equipamentos de informática disponíveis atendem 
as necessidades de seu curso?” 

Opções Alunos Ingressantes Alunos a partir de 3ª 
fase 

Pós-graduação 

 2006 2009 2006 2009 2009 
Sim 22,8% 36% 15,9% 15,6% 33,1% 
Praticamente sim 30,2% 30% 24,6% 29,9% 33,1% 
Praticamente não 22,5% 13,1% 26,7% 25,9% 16,9% 
Não 21,5% 13% 30,8% 26,2% 8,6% 
Não estou apto a 
responder (desconheço) 3,0% 7,9% 2,0% 2,4% 8,1% 

 

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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2.7.2.4 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em qualidade 

(funcionalidade/atualização) 

 

 

Para manutenção e conservação dos laboratórios didáticos e seus 

equipamentos de informática, a UnC dispõe de equipes especializadas, 

complementadas ainda em alguns casos por alunos dos cursos de sistemas de 

informação ou áreas correlatas. Quanto ao uso, cada campi pode variar de acordo a 

necessidade, para cada curso ou disciplina. 

 Na preocupação de disponibilizar equipamentos atualizados e em constante 

funcionamento, a UnC tem investido na aquisição de novos computadores e outros 

equipamentos periodicamente. 

 

 

2.7.2.5 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,  

A UnC tem a consciência da necessidade de novos investimentos, 

principalmente em equipamentos de informática, observando a proporção de 15 

alunos por computador. Sabendo disso, a UnC tem disponibilizado em outros 

setores computadores para elaboração de trabalhos ou pesquisas por parte dos 

alunos, sendo que estes encontram-se localizados em bibliotecas e núcleos dos 

cursos. 

 

 

2.7.2.6 Quantificação sumária do espaço destinado às atividades-fim: salas de aula, 

laboratórios, salas ambientes, auditórios, equipamentos e outros espaços 

 

 

Nos indicadores a seguir são quantificadas a infra-estrutura física da UnC por 

campus.  
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Campus Canoinhas 

 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco B 
Térreo 

06 179 carteiras, 185 cadeiras, quadro negro, 
mesa para professor, telas para projeção 

46,92 
cada 

 
Bloco C 
Térreo  

03 114 carteiras, 117 cadeiras, quadro negro, 
mesa para professor, telas para projeção 

58,91 
cada 

 
Bloco C 
Térreo  

01 51 carteiras, 52 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

64,29 
 

Bloco D 
Térreo  

01 42 carteiras, 43 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

64,29 

Bloco D 
Térreo  

03 99 carteiras, 102 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, telas para projeção 

46,92 
cada 

Bloco D 
Térreo  

02 69 carteiras, 71 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, telas para projeção 

57,19 
cada 

Bloco D 
Térreo  

01 48 carteiras, 49 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

379,03 

Bloco D 
2º Pvto 

01 62carteiras, 63 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

69,16 
 

Bloco D 
2º Pvto 

01 78 carteiras, 79 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

83,54 

Bloco E 
Térreo  

01 46 carteiras, 47 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

54,70 

Bloco E 
Térreo  

02 102 carteiras, 103 cadeiras, quadro negro, 
mesa para professor, telas para projeção 

65,79 
cada 

Bloco E 
Térreo  

01 50 carteiras, 51 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

62,66 

Bloco E 
1º Pvto 

02 103 carteiras, 105 cadeiras, quadro negro, 
mesa para professor, telas para projeção 

65,79 
cada 

Bloco E 
1º Pvto 

01 53 carteiras, 54 cadeiras, quadro negro, mesa 
para professor, tela para projeção 

62,68 

Quadro 2.15 – Salas de aula – Sede – Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco A 
1º Pvto 

05 Com 194 carteiras e 187 cadeiras, quadros 
negros, Telas para projeção.  

54,00 
cada 

Bloco A 01 Com 44 Carteiras, 47 cadeiras, quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

54,90 

Bloco C 
Térreo 

01 Com 54 Carteiras, 54 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

89,20 

Bloco C  
Térreo 

01 Com 39 Carteiras, 38 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

80,00 

Bloco C 
Térreo 

01 Com 44 Carteiras, 44 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

80,00 

Bloco C 
1º Pvto 

02 Com 108 Carteiras, 109 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

89,20 
cada 

Bloco C 
1º Pvto 

04 Com 188 Carteiras, 168 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

80,00 
cada 

Bloco C 
2º Pvto 

02 Com 104 Carteiras, 95 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

89,20 
cada 

Bloco C 
2º Pvto 

04 Com 180 Carteiras, 178 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

80,00 
cada 
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Local Qtde (s) Descrição Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco D 
Térreo 

02 Com 98 Carteiras, 98 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

89,20 

Bloco D 
Térreo 

07 Com 148 Carteiras, 140 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

39,70 
cada 

Bloco D 
1º Pvto 

03 Com 74 Carteiras, 73 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

39,70 
cada 

Bloco D 
2º Pvto 

01 Com 53 Carteiras, 53 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

89,20 

Bloco D 
2º Pvto 

02 Com 105 Carteiras, 105 cadeiras quadro 
Negro e Tela para Projeção. 

80,00 
cada 

Bloco D 
2º Pvto 

02 Com 44 Carteiras, 44 cadeiras quadro Negro 
e Tela para Projeção. 

39,52 
cada 

Quadro 2.16 - Salas de aula – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco C 02  Sala C1=37m² e Sala C2=35,7m², no total de 
57 carteiras, 57 cadeiras, 02 quadro negros, 02 
mesa de professor 

72,71m² 

Bloco C 03 Sala C5=34,9m², Sala C6=36,3m² e Sala 
C6=45,9m², no total de 74 carteiras, 74 
cadeiras, 03 quadros negros, 03 mesas de 
professor 

117,1m² 

Bloco D 04 - Sala D1 -Sala D8 -Sala D9 e Sala 
D14=88,8m², no total de 165 carteiras, 165 
cadeiras, 04 quadros negros, 04 mesas de 
professor 

355m² 

Bloco D 06 - Sala D4 -Sala D5 -Sala D10 - Sala D11 Sala 
D12 e Sala D13= 78,4m² cd, no total de 269 
carteiras, 269 cadeiras, 06 quadros negros, 06 
mesas de professor 

470,4m² 

Bloco D 04 - Sala D2 –Sala D3 – Sala D6 e Sala D7= 
37,6M² cd, com 120 carteiras, 120 cadeiras, 04 
quadros negros, 04 mesas de professor 

150,4m² 

Quadro 2.17 - Salas de aula Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Sala D5 01 Brinquedoteca 46,92 
Quadro 2.18 - Salas ambientes Sede Campus Canoinhas 

 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Núcleo de Praticas 
Jurídico – Bloco B 

01 - 01 Sala de Supervisão  
- 01 Sala de Orientação 
 - 03 Salas de Audiência  

56,8m² 

Núcleo de Psicologia 
– Bloco B 

01 - Recepção 
- Supervisão de Estágio  
- 01 Sala de Psicologia  
-10 Salas de Atendimento  
01 sala de recepção 
- 01 Sala de Assistência Social  

194,1m² 
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Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

- 01 Sala de Coordenação Clinica Escola  
Sala de Dinâmica – 
Bloco C 

01 01 espelho grande, 30 almofadas pequenas, 52 
almofadas grandes, 01 mesa, 06 cadeiras, 01 
TV, 01 Vídeo 

47,6m² 

Quadro 2.19 - Salas ambientes Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
 

 

Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² (por 
espaço 
físico) 

D-9 Laboratório de 
Informática 

24 computadores, 08 
bancadas e 40 
cadeiras.   

Artes Visuais, 
Ciências Sociais, 
Optometria, Serviço 
Social, Turismo, 
Administração de 
Empresas, 
Pedagogia e 
Direito. 

57,19 

D-10 Laboratório de 
Informática 

24 computadores, 08 
bancadas e 48 
cadeiras. 

Artes Visuais, 
Ciências Sociais, 
Optometria, Serviço 
Social, Turismo, 
Administração de 
Empresas, 
Pedagogia e 
Direito. 

57,19 

D-11 Laboratório de 
Informática 

25 computadores, 01 
impressora Lazer, 08 
bancadas e 48 
cadeiras.  

Ciências 
Contábeis, 
Tecnologia em 
Gestão Pública. 

59,60 

Quadro 2.20 - Laboratórios – Sede Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) 
Área m² (por 

espaço físico) 
Bloco D 
 
1º Pvto. 

Laboratório de Desenho Engenharias de Produção, 
elétrica, Florestal, e 
telecomunicações e Tec. em 
Design, Segurança Saúde e 
Meio Ambiente, Papel e 
Celulose.   

89,20 

Bloco B 
Térreo 

Laboratório de Nutrição 
e Química 

Engenharias de Produção, 
elétrica, Florestal, e 
telecomunicações, Medicina 
Veterinária, Farmácia, 
Enfermagem e Tec. em 
Design, Segurança Saúde e 
Meio Ambiente, Papel e 
Celulose.   

87,26 
 
 

Sala de apoio 
com 12,87 

Bloco B 
Térreo 

Laboratório de Anatomia 
Veterinária  

Medicina Veterinária 66,98 
Sala de apoio 

31,32 
Bloco A 
Térreo 

Laboratório de 
Informática 

Todos os Cursos 54,90 

Bloco A Laboratório de Todos os Cursos 54,00 
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Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por 
espaço físico) 

Térreo Informática 
Bloco A 
Térreo 

Laboratório de 
Informática 

Todos os Cursos 54,00 

Bloco C 
Térreo 

Laboratório de 
Informática 

Todos os Cursos 80,00 

Bloco B 
1º Pvto. 

Laboratório de Citologia, 
Histologia, Biologia, 
Anatomia da Madeira e 
Botânica 

Engenharia Florestal, 
Medicina Veterinária, 
Farmácia, Enfermagem, 
Optometria e Tec. em Design, 
Segurança Saúde e Meio 
Ambiente, Papel e Celulose 

97,29 

Bloco B 
Térreo 

Laboratório de 
Microbiologia, 
Parasitologia e 
Imunológica 

Engenharia Florestal, 
Medicina Veterinária, 
Farmácia, Enfermagem, 
Optometria e Tec. em Design, 
Segurança Saúde e Meio 
Ambiente, Papel e Celulose 

96,46 

Bloco B 
 
1º Pvto 

Laboratório de 
Hematologia  

Farmácia 72,31 

Bloco B 
 
1º Pvto 

Laboratório de Farmácia  Farmácia 71,61 

Bloco B 
1º Pvto 

Laboratório de Farmácia 
para Pesquisa  

Farmácia 70,00 

Bloco C 
Térreo 

Laboratório de Anatomia 
Humana 

Medicina Veterinária, 
Farmácia, Enfermagem, 
Optometria e Tec. em Design, 
Segurança Saúde e Meio 
Ambiente. 

133,48 
 
 

Sala de apoio 
com 31,20 

Bloco B 
1º Pvto 

Laboratório de Alimentos Medicina Veterinária, 
Farmácia, Enfermagem. 

124,96 

Bloco B 
Térreo 

Laboratório de Física e 
de Segurança 

Engenharias de Produção, 
elétrica, e telecomunicações 
e Tec. em Segurança Saúde 
e Meio Ambiente 

105,15 

Bloco B 
Térreo 

Laboratório de Fotos Radio e TV e Design 44,45 
Sala de apoio 

4,76 
Bloco A 
1º Pvto 

Laboratório de Marketing Marketing e Radio e TV 91,50 

Bloco C 
Térreo 

Laboratório de Eletrônica Engenharias de elétrica, e 
telecomunicações 

80,00 

Bloco C 
Térreo 

Laboratório de Eletrônica 
e Circuito 

Engenharias de elétrica, e 
telecomunicações 

89,20 

Anexo Laboratório de Solos Engenharia Florestal 209,74 
Anexo Laboratório de 

Sementes 
Engenharia Florestal 155,00 

Bloco D 
1º Pvto 

Laboratório de Rádio e 
TV 

Rádio e TV e Marketing 39,70 

Bloco D 
1º Pvto 

Laboratório de Sistemas 
de Informação 

Sistemas de Informação 79,40 

Anexo Laboratório de Papel e 
Celulose 

Téc. em Papel e Celulose 56,42 

Anexo Laboratório de Suínos 
(Coleta de Sêmem) 

Medicina Veterinária 361,03 

Bloco D Laboratório de Redes Sistema de Informações 39,70 
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Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por 
espaço físico) 

1º Pvto 
Bloco D 
1º Pvto 

Laboratório de 
Hardware 

Sistema de Informações 39,70 

Anexo Laboratório de 
Propriedades Físicas e 
Mecânicas da Madeira 

Engenharia Florestal 28,56 

Incubadora Laboratório de 
Geo-processamento 

Engenharia Florestal 33,20 

Quadro 2.21 - Laboratórios – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

 

Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) 
Área m² (por 

espaço físico) 
 
Bloco A 

03 Laboratórios de Informática. Ciência da Computação, 
Educação Física, Direito, 
Psicologia, Artes. 

203,5m² 

Bloco A  01 Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia da Madeira 

Ciência da Computação 78,4m² 

Bloco  A Núcleo de Processamentos de 
Dados 

Ciência da Computação 13,4m² 

 
Bloco B 

01 Laboratório de 
Hardware/Eletrônica 
 
01 Laboratório de Robótica e 
Automação 

 
Ciência da Computação 

 
58,6m² 

Bloco C Laboratório de Anatomia 
Humana 

Educação Física, 
Psicologia 

73,5m² 

Bloco C Laboratório Experimental Psicologia 49,3m² 
Bloco C Núcleo de Estudos de Atividade 

Física - NEAF 
Educação Física 34,8m² 

Quadro 2.22 - Laboratórios Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Anfiteatro 01 80 cadeiras fixas, 01 mesa, 04 cadeiras, 01 tela 
fixa 

70,98 

Quadro 2.23 - Auditórios – Sede Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco D 
Térreo 

01 Anfiteatro com 185 cadeiras, 04 mesas  200,70 

Quadro 2.24 - Auditórios – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco B 01 138 cadeiras estofadas, palco, púlpito, telão 124,7m² 
Quadro 2.25 - Auditórios – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
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Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por espaço 
físico) 

Bloco A Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ) 

Alunos e professores do 
Curso de Direito e 
comunidade 

99,47 

Bloco B Sala dos Professores Todos os Professores 46,92 
Bloco E Pólo de Educação à Distância Alunos e Tutores dos 

cursos à distância 
37,87 

Bloco E Sala de Apoio ao Estudante Alunos de todos os 
cursos 

36,72 

Anexo Ateliê de Artes Alunos e Professores do 
curso de Artes Visuais 

155,75 

Imóvel 
alugado 

Clínica Universitária de Saúde 
Visual 

Alunos e professores do 
Curso de Optometria e 
Comunidade em Geral 

208,40 

Quadro 2.26 - Outros espaços – Sede Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco C 
1º Pvto. 

Sala dos Professores Todos os Professores 45,80 

Bloco D 
2º Pvto. 

Sala dos Professores do 
Mestrado 

Professores do mestrado 89,20 

Anexo Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais 

Alunos e professores do 
curso de medicina veterinária 

252,61 

Anexo Hospital Veterinário de 
Grandes Animais 

Alunos e professores do 
curso de medicina veterinária 

563,00 

Anexo Hospital Veterinário de Raio 
X 

Alunos e professores do 
curso de medicina veterinária 

177,50 

Anexo Marcenaria Engenharia Florestal, Design 243,58 
Anexo Incubadora de Empresas Disponível para comunidade 

acadêmica e a sociedade. 
633,29 

Quadro 2.27 - Outros espaços – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco  A Secretaria  Todos 22,8m² 

Bloco A Tesouraria  Todos 14m² 
Bloco A Biblioteca Todos 228,8m² 

Bloco A  Recepção Todos 8,2m² 
    Bloco B Cantina Todos 21,5m² 
Bloco B Multimeios Todos 17,2m² 
Bloco B Cozinha Todos 20m² 

Bloco B Banheiro Educação Física 20m² cada 

Bloco B EAD Cursos a Distancia 22,8m² 

Bloco D Ginásio de Esportes Educação Física, Ciência 
da Computação, Direito, 

Psicologia e Artes 

1.469m² 

Bloco C Almoxarifado Educação Fisica 34,8m² 
Quadro 2.28 - Outros espaços – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 

 



 

 183 

Equipamentos Qtde (s) 
Televisão de 29 polegadas 04 
Televisão de 21 polegadas 01 
Televisão de 20 polegadas 03 
Vídeo Cassete 06 
DVD 04 
Mesa Amplificada de Som 01 
Caixas Acústicas 02 
Aparelho de Som com CD 02 
Caixinhas de Som para computador 03 
CPU completa para datashow 08 
Datashow 10 
Retroprojetor 01 
Microfone 01 
Microfone 01 
Quadro 2.29 - Equipamentos – Sede Campus Canoinhas 

 

Equipamentos Qtde (s) 
Retroprojetores 16 
CPUs 07 
DVD com Controle 03 
Data-show 09 
Televisores 07 
Aparelho de Som 01 
Caixa de Som 02 
Projetor Slide  03 
Computador completo 01 
Quadro 2.30 - Equipamentos – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 

 

Equipamentos Qtde (s) 
- Televisão 05 
- Vídeos 03 
- DVDs 03 
- Data Show 04 
- Retroprojetor 06 
- Aparelho de som 02 
- Filmadora 02 
- Câmera Fotográfica Digital 01 
Quadro 2.31 - Equipamentos – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
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Campus Concórdia 

 

Local Qtde (s) Descrição 
A-01 91 44 mesas, 44 cadeiras, 2 retroprojetor e 1 quadro-negro. 
A-20 102 49 mesas, 49 cadeiras, 1 retroprojetor, 2 ventiladores e 1 

quadro-negro. 
A-21 114 54 mesas, 54 cadeiras, 1 TV, 2 retroprojetores, 2 ventiladores e 

1 quadro-negro 
A-23 108 52 mesas, 52 cadeiras, 1 TV, 2 ventiladores e 1 quadro-negro 
A-24 87 43 mesas. 43 cadeiras e 1 quadro-negro 
A-25 68 33 mesas, 33 cadeiras, 1 TV 1 retroprojetor  
A-26 74 37 mesas, 35 cadeiras, 1 TV e 1 quadro-negro 
A-27 48 23 mesas, 22 cadeiras, 1 TV, retroprojetor e 1 quadro-negro 
A-28 47 21 mesas, 21 cadeiras, 2 TV’s, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-29 106 52 mesas, 50 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-30 108 52 mesas, 52 cadeiras, 1 retroprojetor e 2 ventiladores e 1 

quadro-negro 
A-31 91 44 mesas, 44 cadeiras, 1 TV, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro  
A-32 80 39 mesas, 39 cadeiras, 1 TV  e 1 quadro-negro 
A-33 76 36 mesas, 36 cadeiras, 1 TV e 2 ventiladores, 1 quadro-negro 
A-34 65 30 mesas, 30 cadeiras, 1 TV, 2 retroprojetores, 1 ventilador e 1 

quadro-negro 
A-35 96 47 mesas, 47 cadeiras, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro 
A-36 105 51 mesas, 51 cadeiras, 1 TV, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro 
A-38 82 39 mesas, 39 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-39 44 40 mesas, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro 
A-40 70 33 mesas, 33 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-41 76 36 mesas, 36 cadeiras, 1 TV 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 quadro-

negro 
A-42 47 2 mesas, 22 cadeiras,1 TV, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro  
A-43 58 27 mesas, 27 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-44 56 26 mesas, 26 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 

quadro-negro 
A-45 65 31 mesas, 31 cadeiras, 1 TV, 1 retroprojetor e 1 quadro-negro 
A-46 64 30 mesas, 30 cadeiras, 1 TV, 1 vídeo, 1 V e 1 quadro-negro  
A-47 54 25 mesas, 25 cadeiras, 1 TV,1 vídeo, 1 retroprojetor e 1 quadro-

negro 
B-20 64 36 mesas, 22 cadeiras, 1 TV, 1 retroprojetor, 3 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-21 58 30 mesas, 25 cadeiras, 1 TV, 1 retroprojetor e 1 quadro- negro 
B-22 80 37 mesas, 35 cadeiras,2 TV’s, 1 retroprojetor, 4 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-23 83 40 mesas, 41 cadeiras,1 TV e 1 quadro-negro 
B-24 60 31 mesas, 28 cadeiras e 1 quadro- negro 
B-25 63 29 mesas, 27 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetor, 4 ventiladores e 

1 quadro- negro 
B-26 55 29 mesas, 23 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetor  e 1 quadro- 

negro 
B-27 75 35 mesas, 35 cadeiras, 2 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-28 55 25 mesas, 25 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetor, 2 ventiladores e 

1 quadro- negro 
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Local Qtde (s) Descrição 
B-29 69 33 mesas, 33 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetor  e 1 quadro- 

negro 
B-30 98 47 mesas, 47 cadeiras, 1 retroprojetor, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-31 107 51 mesas, 49 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 2 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-33 108 51 mesas, 51 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo, 1 retroprojetor, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-34 101 49 mesas, 46 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetor, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-35 51 22 mesas, 23 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 3 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-36 55 25 mesas, 25 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-37 55 25 mesas, 25 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetores, 2 ventiladores 

e 1 quadro- branco 
B-38 64 30 mesas, 28 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetor, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-39 80 37 mesas, 37 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetor, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-40 62 28 mesas, 28 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-41 71 33 mesas, 33 cadeiras, 1 vídeo 1 retroprojetor, 2 ventiladores e 

1 quadro- negro 
B-42 89 41 mesas, 43 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-43 75 34 mesas, 34 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 2 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
B-44 75 35 mesas, 35 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-45 79 37 mesas, 37 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-46 59 51 mesas, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetores, 4 ventiladores e 1 

quadro- negro 
B-47 60 26 mesas, 26 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetores, 4 

ventiladores e 1 quadro- negro 
D-01 128 62 mesas, 60 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetores, 3 ventiladores 

e 1 quadro- negro 
D-02 97 46 mesas, 46 cadeiras, 2 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
D-03 139 66 mesas, 68 cadeiras, 1 TV’s, 1 retroprojetores, 2 ventiladores 

e 1 quadro- negro 
D-04 144 71 mesas, 67 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
D-05 134 64 mesas, 64 cadeiras, 1 TV’s, 1 vídeo 1 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro 
D-06 106 51 mesas, 51 cadeiras, 1 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro 
D-07 106 50 mesas, 51 cadeiras, 1 retroprojetores, 2 ventiladores, 1 

quadro- negro  e 1 desenho 
D-08 110 55 mesas, 49 cadeiras, 1 retroprojetores, 3 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-09 132 65 mesas, 61 cadeiras, 1 retroprojetores, 3 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-10 99 49 mesas, 45 cadeiras, 1 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-11 101 50 mesas, 43 cadeiras, 1 TV’s, 2 vídeo 1 retroprojetores, 2 

ventiladores e 1 quadro- negro e 1 multimídia 
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Local Qtde (s) Descrição 
D-12 102 48 mesas, 49 cadeiras, 1 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-13 101 51 mesas, 45 cadeiras, 1 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-14 88 43 mesas, 39 cadeiras, 2 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-15 104 51 mesas, 47 cadeiras, 2 retroprojetores, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro e 1 multimídia 
D-16 4 2 ventiladores,1 quadro- negro e 1 desenho 
D-17 4 2 ventiladores,1 quadro- negro e 1 desenho 
D-18 10 6 mesas, 2 ventiladores, 1 quadro- negro e 1 desenho 
D-19 24 8 mesas, 12 cadeiras, 2 ventiladores e 1 quadro- negro e 1 

multimídia 
D-20 104 52 mesas, 48 cadeiras, 2 ventiladores, 1 quadro- negro e 1 

multimídia 
D-21 92 43 mesas, 43cadeiras, 1 TV,1 Vídeo, 2 ventiladores, 1 quadro- 

negro e 1 multimídia 
D-22 4 2 ventiladores, 1 quadro- negro e 1 desenho 
D-23 38 18 mesas, 16 cadeiras, 1 retroprojetor, 2 ventiladores e 1 

quadro- negro  
D-24 65 31 mesas, 31 cadeiras, 2 ventiladores e 1 quadro- negro  
D-25 48 23 mesas, 21 cadeiras, 1 TV, 2 ventiladores e 1 quadro- negro. 
D-26 4  2 ventiladores, 1 quadro- negro e 1 desenho 
D-27 43 21 mesas, 19 cadeiras, 2 ventiladores e 1 quadro- negro  
A-02  Mestrado 
A-03  História do Contestado 
A-04  Livroteca do Colégio CEM 
A-05  Secretaria do Colégio CEM 
A-06  Sala dos Professores CEM 
A-07  Sala de jogos CEM 
A-11  Laboratório de Psicologia 
A- 12/13  Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
A-14  Assistente Social 
A-15  Sala de artes CEM 
A-16  Sinproeste 
A-17  Sala dos Professores 
B-01  Sala de Reuniões 
B-02  Desativada 
B-03  Grupo de Estudos e pesquisas em Promoção da Saúde 

(GEPEP) 
B-04/05  Serviço de Apoio ao Estudante 
B-06  Posto Banco do Brasil 
Quadro 2.32 - Salas de aula Campus Concórdia 

 

Local Qtde (s) Descrição 
Biblioteca 440 170 guarda volumes, 2 balcões redondos,31 mesas redondas, 

195 cadeiras,11 computadores, 30 gabinetes e 1 mesa grande 
de reunião 

Setor de 
Processamento 
Técnico e 
Coordenação 

19 2 balcões, 2 mesas de escritório, 1 mesa redonda, 9 cadeiras, 1 
cadeira giratória, 2 computadores, 1 frigobar, 1 condicionador 
de ar. 

Setor de Periódicos 
e COMUT 

10 3 cadeiras giratórias, 2 mesas de escritório, 1 computador, 1 
condicionador de ar, 1 balcão e duas cadeiras. 

NEAD- Sala de 
Pesquisa e Tutoria 

19 4 mesas de escritório, 3 cadeiras giratórias, 2 cadeiras, 3 
computadores, 4 carteiras escolares, 1 armário, 1 arquivo de 
aço, 1 climatizador. 
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Local Qtde (s) Descrição 
NEAD 16 2 mesas de escritório, 2 computadores, 2 cadeiras giratórias, 1 

mesa redonda, 1 armário, 4 cadeiras, 1 condicionador de ar,  2 
carteiras escolares, 1 balcão. 

Núcleo de 
Processamento de 
Dados 

26 7 mesas de escritório, 10 cadeiras giratórias, 5 computadores, 1 
mesa redonda, 1 frigobar, 1 TV, 1 climatizador. 

Sala de Manutenção 1 Condicionador de ar. 
Secretaria de Pós 
Graduação 

30 3 balcões, 1 arquivo de aço, 5 mesas, 2 condicionadores de ar, 
5 computadores, 8 cadeiras giratórias, 3 cadeiras, 1 armário, 1 
mesa redonda e 1 aparelho de fax. 

Assessoria 
Acadêmica 

10 1 condicionador de ar, 1 computador, 1 arquivo de aço, 1 
balcão, 1 armário, 1 cadeira giratória e 4 cadeiras. 

Sala – Diretor 
Acadêmico 

15 1 mesa redonda, 1 mesa, 1 cadeira, 2 balcões, 1 condicionador 
de ar, 1 computador e 8 cadeiras. 

 11 2 arquivos de aço, 3 mesas, 1 cadeira giratória, 2 cadeiras, 1 
condicionador de ar, 1 computador e 1 aparelho de fax. 

Coordenação de 
Enfermagem 

12 3 mesas, 3 cadeiras giratórias, 2 cadeiras, 2 armários, 1 arquivo 
de aço e 1 computador. 

Coordenação de 
Ciências Biológicas 

16 3 mesas, 1 cadeira giratória, 1 computador, 6 cadeiras, 2 
arquivos de aço,2carteiras escolares e 1 condicionador de ar 

Secretaria 
Acadêmica 

70 1 mesa redonda, 9 cadeiras, 6 armários de ferro, 11 
computador, 8 cadeiras giratória, 3 balcão, 1 armário, 6 
escrivaninha, 2 condicionador de ar e 22 arquivos  de aço. 

Tesouraria 33 1 mesa redonda, 4 balcão, 3 cadeiras giratória, 6 cadeiras, 4 
condicionador de ar, 7 computadores, 1 máquina de escrever, 2 
mesas de escritório, 2 armários, 2 escrivaninha e 1 frigobar.  

Assessoria Jurídica 20 4 mesas de escritório, 2 cadeiras giratória, 1 estante, 6 arquivos 
de aço, 4 cadeiras, 2 computadores e 1 condicionador de ar. 

Recepção - 
Telefonistas 

13 2 balcão, 2 cadeiras giratória, 2 computadores, 1 mesa, 1 
armário, 1 condicionador de ar, 1 aparelho de fax e 1 cadeira.  

Sala de Reuniões 11 1 Mesa grande, 2 Carteiras escolar e 8 Cadeiras. 
Hall  de Entrada 19 13 Longarina 3 Lugares, 1 TV 29" e 5 Cadeiras. 

 
Cozinha 3 1 geladeira, 1 fogão e 1 pia de louças. 
Assessoria Jurídica 
Externa 

7 1 Mesa, 1 Cadeira giratória, 2 Cadeiras, 1 Condicionador de ar, 
1 Computador e 1 Armário. 

Sala - Diretor – 
Presidente 

8 1 Mesa, 1 Computador, 1 Cadeira Giratória, 2 Cadeiras,1 
Climatizador, 1 Balcão e 1 Frigobar. 

Sala - Diretor -
Administrativo 

6 1 Mesa, 2 Cadeiras, 1 Cadeira giratória, 1 Armário e 1 
Condicionador de ar. 

Departamento 
Contábil 

27 2 Balcão, 5 Mesas, 5 Computadores,  2 Condicionador de ar,  5 
Cadeiras, 1 Máquina de escrever, 6 Cadeiras giratória e 1 Mesa 
redonda. 

Recursos Humanos 25 1 Mesa redonda, 9 Cadeiras, 2 Mesas, 2 Computadores, 2 
Condicionador de ar, 2 Cadeiras giratória, 2 Armários, 1 
Máquina de escrever e 4 Arquivos de aço. 

Departamento de 
Compras 

9 1 Mesa, 1 Armário, 1 Arquivo de aço, 1 Balcão, 1 Condicionador 
de ar, 1 Cadeira giratória, 2 
Cadeiras e 1 Longarina 3 Lugares. 

Sala Motoristas 6 1 Mesa, 1 Computador,1 Cadeira giratória, 2 Cadeiras e 1 
Arquivo de aço. 

Quadro 2.33 - Salas ambientes Campus Concórdia 
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Local Espaço Descrição 
 Laboratório de Informática 

I 
4 bancadas, 16 computadores, 1 climatizador, 37 cadeiras, 1 
quadro-branco. 

 Laboratório de Informática 
II 

8 bancadas, 2 computadores, 1 mesa de professor, 4 carteiras 
escolares, 1 impressora, 1 climatizador, 1 quadro-branco, 49 
cadeiras. 

 Laboratório de Informática 
III 

9 bancadas, 21 computadores, 1 quadro-branco, 1 
climatizador, 1 mesa de professor e 49 cadeiras. 

 Laboratório de Informática 
IV 

8 bancadas, 20 computadores, 1 mesa de professor, 4 
carteiras escolares, 1 quadro-branco, 1 aparelho de 
multimídia, 1 climatizador e 41 cadeiras. 

 Laboratório de Informática 
V 

17 bancadas, 42 computadores, 1 mesa grande, 2 carteiras 
escolares, 1 impressora, 1 retroprojetor, 1 quadro-branco e 47 
cadeiras. 

 
Bloco 
D 

CLCT- Lab. 
Zoologia/Parasitologia – 
Equipe. e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 02- Lab. De 
Física/Matemática 

Materiais Diversos 

 CLCT03 – Lab. 
Efluentes/Hidráulica/ 
Física/Fen.  
Transporte – Equip. 
e vidraçarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 04 – Lab.  
De Geologia 

Materiais Diversos 

 CLCT 05 – Lab.  
Botânica  

Materiais Diversos 

 CLCT 06- Lab. Fisiologia 
Comparada – 
Equipamentos e Vidraria 

Materiais Diversos  

 CLCT 07 – Lab. De 
Enfermagem- 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 08 – Laboratório de 
Anatomia 

Materiais Diversos 

 CLCT 10- Lab. De 
Biotecnologia- Equipam. E 
vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 11- Lab. De Análise 
Sensorial-Equip. e 
Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 12- Lab. De 
Tecnologia de Prod. De 
Origem Animal-TPOA- 
Equip. e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 13- Lab. De 
Tecnologia de Prod. De 
Origem Vegetal-TPOV 
Equip. e Vidrarias. 

Materiais Diversos 

 
Bloco 
D 

CLCT 15 – Lab. Físico 
Química Equip. e Vidraria 

Materiais Diversos 

Bloco 
D 

CLCT 16 Laboratório 
Química – Equipamentos 
e Vidraria 

Materiais Diversos 

Bloco 
D  

CLCT 17 Lab. 
Microscopia – 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 
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Bloco 
D 

CLCT – 18 Lab. 
Microbiologia – 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 

Bloco 
D 

CLCT 19 Coord. 
Laboratórios Ciência e 
Tecnologia 

Materiais Diversos 

Bloco 
D 

CLCT 20 Central de 
Materiais – Equipamentos 
e vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 21-Lab. De Análise 
Ambiental – LAAMBI 

Materiais Diversos 

 CLCT 23- Lab. Anatomia 
Teórico-Prática 

Materiais Diversos 

 CLCT 24-Lab. Dinâmica 
de Grupo 

Materiais Diversos 

 CLCT 25-Lab. Química 
Orgânica/Bioquímica – 
Equip. e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 26- Lab. De 
Farmacognosia – 
Equipam. E Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 27- Lab. De 
Farmacotécnica e 
Cosmetologia- 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 28- Lab. De 
Hematologia- 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 

 CLCT 29- Lab. Avaliação 
Nutricional – 
Equipamentos e Vidrarias 

Materiais Diversos 

Quadro 2.34 – Laboratórios Campus Concórdia 
 

Local Espaço Descrição 
Bloco D Auditório do NEAD 45 cadeiras, 1 climatizador, 1 TV 29”, 1 vídeo, 1 aparelho de 

DVD, 1 mesa, 2 cadeiras altas, 1 porta-bandeiras 
 Auditório 2 camarim, 1 mesa de palco, 14 cadeiras de madeira, 1 

tribuna, 1 porta-bandeiras, 264 cadeiras da platéia, 1 
retroprojetor, 5 ventiladores, 6 carteiras escolares. 

Quadro 2.35 – Auditórios Campus Concórdia 
 

 

Local Espaço Descrição 

Bloco C – Complexo de 
Fisioterapia 

Materiais Diversos 

Bloco C Setor de Aquisição e 
seleção 

Materiais Diversos 

Quadro 2.36 - Outros espaços Campus Concórdia 
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Equipamentos Qtde (s) 
Televisão 61 
Multimídia 12 
Retroprojetor 74 
Vídeo 37 
Computador 177 
DVD 2 
Ar condicionado 31 
Climatizador 8 
Impressora 2 
Fax 3 
Quadro 2.37 – Equipamentos Campus Concórdia 

 

 

Campus Curitibanos 

 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco A 04 40 Carteiras com cadeiras 54 m2 

Bloco B 09 40 Carteiras com cadeiras 56,5 m2 
Bloco C 04 40 Carteiras com cadeiras 54 m2 
Bloco D 07 50 Carteiras com cadeiras 75m2 
Bloco E 05 35 Carteiras com cadeiras 40m2 

Quadro 2.38 - Salas de aula Campus Curitibanos 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco A 01 Recepção Secretaria Acadêmica 27,4 m2 

Bloco B 01 Recepção Administração 24 m2 
Bloco C 01 Recepção Auditório 90 m2 
Quadro 2.39 - Salas ambientes Campus Curitibanos 
 

Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² (por 
espaço 
físico) 

Bloco B Laboratório de 
Informática 

02 bancadas com 15 
máquinas e 30 cadeiras 

Todos os cursos 54 m2 

Bloco D Laboratório de 
Eletrônica 

 Engenharia 
Mecatrônica 

31 m2 

Bloco D Laboratório de 
Elétrica 

 Engenharia 
Mecatrônica 

24 m2 

Bloco D Laboratório de 
Informática Auto 
Cad 

10 máquinas/software e 
20 cadeiras 

Engenharia 
Mecatrônica 

42 m2 

Bloco D Laboratório 
Informática 

30 máquinas e 60 
cadeiras 

Todos os cursos 75m2 

Bloco D Laboratório 
Informática 

30 máquinas e 60 
cadeiras 

Todos os cursos 75 m2 

Bloco D Laboratório de 
Desenho 

20 mesas de desenho e 
20 cadeiras 

Engenharia 
Mecatrônica e 
Arquitetura 

75 m2 

Bloco E Laboratório  Engenharia 22,04 m2 
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Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² (por 
espaço 
físico) 

Automação Mecatrônica 
Bloco E Laboratório de 

Microscopia 
06 microscópios e 02 
bancadas 

Educação Física 75,85 m2 

Bloco E Laboratório de 
Anatomia 

01 tanque e 06 
bancadas 

Direito, Pedagogia 
e Educação Física 

137,37m2 

Bloco E Laboratório de 
Maquetária 

 Arquitetura 66,40 m2 

Quadro 2.40 – Laboratórios Campus Curitibanos 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco C - Auditório 01 Palco, sala de som, 345 poltronas e tribuna 406,13 m2 
Quadro 2.41 - Auditórios Campus Curitibanos 
 

Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² 
(por espaço 

físico) 
Bloco E Ginásio de 

Esportes 
Quadra, arquibancadas, 
vestiários e sanitários 

Todos os cursos 1.218 m2 

Bloco C Núcleo de 
Práticas Jurídicas 
- NPJ 

05 cabines, 01 sala de 
coordenação, 01 
Almoxarifado e 01 sala 
de atendimento 

Direito 107,80m2 

Bloco E Campo de 
Futebol Suíço 

02 traves  280 m2 

Quadro 2.42 - Outros espaços Campus Curitibanos 
 

Equipamentos Qtde (s) 
Micro computadores 115 
Multimídia 09 
Caixas de som 02 
D.V.D. 02 
Vídeo Cassete 06 
Retroprojetores 11 
Estabilizadores 05 
Aparelho de Som 02 
Televisão 06 
Quadro 2.43 – Equipamentos Campus Curitibanos 
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Campus Mafra 

 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco A 02 A1 – 35 Conjuntos Carteiras e Cadeiras e 
quadro negro 
A2 – 45 Carteiras Universitárias e quadro negro 

72 

Bloco C 02 52 Conjuntos (carteiras e cadeiras de madeira), 
e quadro negro. 

89,1 

Bloco C 04 45 Conjuntos (carteiras e cadeiras de madeira), 
e quadro negro 

72,27 

Bloco C 02 43 Conjuntos (carteiras e cadeiras de madeira), 
e quadro negro 

57,67 

Bloco D 01 40 Conjuntos (carteiras e Cadeiras de Madeira) 
e quadro negro 

14 

Bloco F 09 50 Conjuntos (carteiras e cadeiras) e quadro 
negro. 

102 

Bloco F 04 40 Conjuntos (carteiras e Cadeiras de Madeira) 
e quadro negro 

67,2 

Bloco F 02 95 Carteiras Universitárias e Quadro Negro 156,88 
Bloco G -1º piso 08 45 Conjuntos (carteiras e cadeiras de madeira), 

e quadro negro 
71 

Bloco G -1º piso 04 55 Carteiras Universitárias e quadro negro 71 
Bloco G – 2º piso 12 50 Conjuntos (cadeiras e Cadeiras de Metal) e 

quadro negro. 
71 

Quadro 2.44 - Salas de aula Campus Mafra 
 

Local Descrição Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco G – Térreo Sala do Futuro 71 
Bloco G – Térreo Sala UnC Business 71 
Bloco F – Térreo Sala Multiuso 35 
Quadro 2.45 - Salas ambientes Campus Mafra 
 

Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² (por 
espaço 
físico) 

Bloco B Laboratório de 
Informática 01 

 25 Computadores 
Pentium IV 1.6 GHZ 
256Mb memória , disco 
de 20Gb, Monitor de 
15” 

Ciências Contábeis 86,87 

Bloco B Laboratório de 
Informática 02 

20 computadores 
Pentium IV 2.8 GHZ  
512Mb memória, disco 
de 40 Gb, 
Monitor de 15”, Unidade 
de CD-ROM, placa 
vídeo 32 Mb 

Todos 72,27 

Bloco B Laboratório de 
Informática 03 

20 Pentium IV 2.8 GHZ  
512 Mb memória, disco 
de 40 Gb, 
Monitor de 15”, Unidade 
de CD-ROM,  placa 

Todos 72,27 
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Local Espaço Descrição Curso(s) que 
utiliza(m) 

Área m² (por 
espaço 
físico) 

vídeo GEFORCE 64Mb 
Bloco B Laboratório de 

Informática 04 
15 Computadores 
Pentium Core Duo 1.8 
Ghz, 1Gb RAM, disco 
de 80 Gb, 
Monitor de 17”, Unidade 
DVD-RW 

Sistemas de 
Informação 

57,67 

Bloco B Laboratório de 
Informática 05 

20 computadores Amd 
Durom 750 Mhz, 256 
Mb memória, disco de 
20 Gb, 
Monitor de 15”, Unidade 
CD-ROM 

Todos 57,67 

Bloco B Laboratório de 
Informática 06 

20 computadores 
Pentium 233 Mhz, 64 
Mb memória, disco de 
10 Gb, 
Monitor de 15”, Unidade 
CD-ROM 

Todos 53,10 

Bloco B Laboratório de 
Hardware 

Equipamentos diversos Sistemas de 
Informação 

53,10 

Bloco D Laboratório de 
Química e Física 

Materiais Diversos Ciências Biológicas 89,1 

Bloco D Laboratório de 
Biologia 01 

Materiais Diversos Ciências Biológicas 87,6 

Bloco D Laboratório de 
Biologia  Sala 02 

 Ciências Biológicas 86,87 

Bloco E Laboratório de 
Psicologia 
Experimental 

Materiais Diversos Psicologia 52,14 

Bloco F Laboratório de 
Rádio e TV 

Materiais Diversos C. S. – Relações 
Públicas 

102 

 Laboratório de 
Anatomia 

Materiais Diversos Educação Física, 
Fisioterapia, 
Enfermagem, 
Ciências Biológicas 

182 

Centro 
Poliesportivo 

Laboratório Prática 
de Educação 
Física, esporte e 
lazer,  
Motricidade 
Humana atividade 
física e saúde 

Materiais Diversos Educação Física 97,32 

Quadro 2.46 – Laboratórios Campus Mafra 
 

Local Qtde (s) Descrição 
Área m² (por 

espaço 
físico) 

Bloco G, piso térreo 01 
370 cadeiras estofadas de Metal, mesa de 
autoridades, púlpito, sistema de som, 01 data-
Show, e suporte para bandeiras  

182 

Quadro 2.47 - Auditórios Campus Mafra 
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Local Espaço Curso(s) que utiliza(m) Área m² (por 
espaço físico) 

Bloco E Núcleo de Ciências Sociais 
Aplicadas 

Administração, Ciências 
Contábeis, Comércio 
Exterior, e C.S. – Relações 
Públicas 

33,95 

Bloco E Núcleo das Ciências da Saúde e 
Meio Ambiente 

Ciências Biológicas, 
Enfermagem Fisioterapia, 
Educação Física, Psicologia 

55,30 

Bloco E Núcleo de Psicologia Psicologia 81,2 
Bloco E Sala de Estagiários Psicologia 55,3 
Bloco E Sala de Psicomotricidade  Psicologia 71,1 
Bloco E Sala de Ludoterapia Psicologia 16,65 
Bloco F – 
térreo 

Sala de Orientação Administração, Ciências 
Contábeis, Comércio 
Exterior e CS –Relações 
Públicas 

27,47 

Bloco F – 
Térreo 

Clínica de Enfermagem Enfermagem 126 

Bloco F - 
Térreo 

Núcleo de Prática Jurídica Direito 310 

Bloco E - 
Núcleo de 
Prática 
Jurídica 

Posto de Atendimento e 
Conciliação – PAC 

Direito 68,6 

Bloco J Clínica de Fisioterapia Fisioterapia 311,69 
Bloco F – 2º 
piso 

Agência Experimental de Relações 
Públicas 

Relações Públicas 25,5 

Bloco F Núcleo de Educação Pedagogia 48 

Centro 
Poliesportiv
o 

Centro Poliesportivo Educação Fisica  

Centro 
Poliesportiv
o 

Academia de Musculação Educação Física 124,52 

Quadro 2.48 - Outros espaços Campus Mafra 
 

Equipamentos Qtds 
Data show + extensão + filtro de linha 26 
Televisão 10 
Vídeo Cassete 08 
Aparelho de DVD 05 
Retroprojetor 16 
Aparelho de som 07 
Tela de proteção (móvel) 04 
Smart Table 01 
Câmera digital 04 
CPU Computador 17 
Celular + carregador 02 
Episcópio 01 
Mesa de som 01 
Caixa de som grande 02 
Projetor de slides 01 
Filmadora + tripé 01 
Carregador de pilha 03 
Quadro 2.49 - Equipamentos – Campus Mafra 

 



 

 195 

Equipamentos Qtds 
Data show + extensão + filtro de linha 06 
Televisão 03 
Vídeo Cassete 02 
Aparelho de DVD 02 
Aparelho de som 04 
Tela de proteção (móvel) 01 
Carregador de pilha 06 
Quadro 2.50 - Equipamentos – Rio Negrinho Campus Mafra 

 

Equipamentos Qtds 
Data show + extensão + filtro de linha 01 
Retroprojetor 01 
Tela de proteção (móvel) 01 
Carregador de pilha 01 
Quadro 2.51 - Equipamentos – Papanduva Campus Mafra 

 

 

2.7.2.7 Quantificação Sumária do Espaço Destinado às Atividades-Meio: Gabinetes, 

Secretarias e Outros Espaços de Apoio 

 

 

Campus Canoinhas 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Direção Acadêmica 17,63 
Bloco A Presidência 28,22 
Quadro 2.52 - Gabinetes – Sede Campus Canoinhas 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco C 
2º Pvto. 

Sala de Apoio 5,66 

Bloco C 
2º Pvto. 

Sala de Apoio 5,73 

Bloco C 
2º Pvto. 

Sala de Apoio 5,73 

Quadro 2.53 - Gabinetes – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A   Direção Acadêmica – Coordenação Administrativa – Assessoria  de 

Ensino  
31,9m² 

Quadro 2.54 - Gabinetes – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
 
Local - Sede Espaço Área m² 

Bloco A Secretaria Acadêmica 43,86 
Bloco A Secretaria de Pós-Graduação e Pesquisa 32,89 
Bloco C Secretaria do Ensino Médio 44,98 
Bloco C Coordenação de Extensão e Cultura 45,05 
Quadro 2.55 - Secretarias – Sede Campus Canoinhas 
 



 

 196 

Local Espaço Área m² 
Bloco A 
Térreo 

Secretaria Acadêmica  77,43 

Bloco D 
2º Pvto 

Secretaria de Pós-Graduação (Mestrado) 19,76 

Quadro 2.56 - Secretarias – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Secretaria Acadêmica – Secretaria de Pós-graduação.  36,4m² 
Quadro 2.57 - Secretarias – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Coordenação do Curso de Administração 6,12 
Bloco A Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 6,12 
Bloco A Coordenação do Núcleo Educação a Distância 11,73 
Bloco A Coordenação do Curso de Artes Visuais 5,50 
Bloco A Coordenação do Curso de Pedagogia 5,70 
Bloco A Coordenação do Curso de Ciências Sociais 5,70 
Bloco A Coordenação do Curso de Gestão Pública 5,50 
Bloco A Coordenação do Curso de Turismo e Coordenação de Optometria 11,55 
Quadro 2.58 - Coordenações – Sede Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco B 
Térreo 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária 14,45 

Bloco C 
2º Pvto 

Sala de Coordenação dos Cursos de Engenharia Elétrica, 
Telecomunicação e Papel e Celulose 

15,13 

Bloco C 
2º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Radiologia 5,73 

Bloco C 
2º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Engenharia Florestal 5,73 

Bloco C 
2º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Enfermagem  4,99 

Bloco C 
2º Pvto 

Sala de Coordenação dos Cursos de Seg. do Trabalho e Engenharia 
de Produção.    

4,99 

Bloco D 
1º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Rádio e TV 39,70 

Bloco D 
1º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Design e Núcleo de Design 39,70 

Bloco D 
1º Pvto 

Sala de Coordenação do Mestrado 19,76 

Bloco D 
1º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Farmácia 26,00 

Bloco D 
1º Pvto 

Sala de Coordenação do Curso de Sistema de Informação 26,00 

Quadro 2.59 - Coordenações – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias 
 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Coordenação do Curso de Direito, Ciência da Computação, Psicologia, 

Educação Fisica e Artes 
50,3m² 

Quadro 2.60 – Coordenações – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 
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Local Espaço Área m² 
Bloco A Sala Assistente de Manutenção 14,52 
Bloco A Tesouraria 11,68 
Bloco A Protocolo 4,76 
Bloco A Banheiro Masc. E Fem. 3,20 
Bloco A Circulação 53,99 
Bloco C Sala Telefonista 10,88 
Bloco C Banheiros Masculinos 22,95 
Bloco C Banheiros Femininos 22,95 
Bloco C Banheiros Femininos  sub-solo 24,89 
Bloco D D14 –Multi-meios, Almoxarifado 38,40 
Bloco D Banheiro Feminino 12,04 
Bloco D Banheiro Masculino 8,30 
Bloco D Cozinha e Área serviço 11,38 
Bloco D Depósito 5,25 
Bloco D Banheiros Masculino sub-solo 14,17 
Bloco E Diretório Central dos Estudantes 32,90 
Bloco E Cantina Universitária 164,27 
Quadro 2.61 – Outros espaços – Sede Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Cantina Cantina Universitária com 22 mesas de Madeira  362,43 
Bloco A Banheiro Masculino Térreo 23,10 
Bloco A Área de circulação 351,97 
Bloco A Banheiro Feminino 1º Pvto 23,10 
Bloco A Escada circulação interna 11,97 
Bloco B Área de circulação 344,23 
Bloco B 
Térreo 

Sala de Telefonista e Protocolo   24,00 

Bloco B 
Térreo 

Sala de Multimeios 11,40 

Bloco B 
Térreo 

Sala cozinha/copa/Dispensa 29,40 

Bloco B 
Térreo 

Deposito de Material e Manutenção 45,32 

Bloco B 
Térreo 

Sala Psicológica e Apoio ao Estudante  20,52 

Bloco B Banheiro Masculino 1º Pvto 21,00 
Bloco B 
Térreo 

Sala de Xerox 10,87 

Bloco C Área de circulação Térreo 260,23 
Bloco C Escada de circulação interna 99,84 
Bloco C Banheiro Masculino Térreo 25,36 
Bloco C Banheiro Feminino Térreo 25,36 
Bloco C Área de circulação interna do 1º Pvto 213,15 
Bloco C Banheiro Masculino do 1º Pvto 25,36 
Bloco C Banheiro Feminino do 1º Pvto 25,36 
Bloco C Banheiro Masculino do 2º Pvto 25,36 
Bloco C Banheiro Feminino do 2º Pvto 25,36 
Bloco C Área de circulação interna do 2º Pvto 233,26 
Bloco D Escada de circulação interna 75,31 
Bloco D Banheiro Masculino Térreo 25,36 
Bloco D Banheiro Feminino Térreo 25,36 
Bloco D 
Térreo 

Arquivo Morto 39,70 

Bloco D Área de circulação interna Térreo 278,27 
Bloco D Banheiro Masculino do 1º Pvto 25,36 
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Local Espaço Área m² 
Bloco D Banheiro Feminino do 1º Pvto 25,36 
Bloco D 
1º Pvto 

Estúdio da Radio da UnC – FM -100,5  89,20 

Bloco D Área de circulação interna do 1º Pvto 255,34 
Bloco D Banheiro Masculino do 2º Pvto 25,36 
Bloco D Banheiro Feminino do 2º Pvto 25,36 
Bloco D 
2º Pvto 

Sala de estudo para alunos do Mestrado 39,52 

Bloco D Área de circulação interna do 2º Pvto 255,34 
Bloco D 
2º Pvto 

Setor Tecnologia de Informação – (TI)  52,00 

Bloco A 
Térreo 

Setor de Tesouraria 7,00 

Quadro 2.62 - Outros espaços – Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias Campus Canoinhas 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco B  Serviço de Assistência ao Estudante – SAE 6 
Quadro 2.63 – Outros espaços – Núcleo Universitário de Porto União Campus Canoinhas 

 

 

Campus Concórdia 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco D Direção Acadêmica  
ADM Sala - Diretor Presidente  
ADM Sala- Diretor Administrativo  
   
Quadro 2.64 – Gabinetes Campus Concórdia  
 

Local Espaço Área m² 
BLOCO A – Sala 
A05 

Secretaria do colégio CEM  

ADM Secretaria acadêmica  
COORDENAÇÃO Secretaria de Coordenação  
Quadro 2.65 – Secretarias Campus Concórdia 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco D Coordenação do Curso de Administração  
 Coordenação do Curso de Ciências Contábeis   
 Coordenação do Curso de Ciência Biológicas  
 Coordenação do Curso de Direito  
 Coordenação do Curso de DRS  
 Coordenação do Curso de Ensino  
 Coordenação do Curso de Enfermagem  
 Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental  
 Coordenação do Curso de Farmácia  
 Coordenação do Curso de Fisioterapia  
 Coordenação do Curso de Jornalismo  
 Coordenação do Curso de Letras  
 Coordenação do Curso de Sistemas de Informação  
 Coordenação do Curso de Psicologia  
 Coordenação do Curso de Química Industrial de Alimentos  
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Local Espaço Área m² 
 Coordenação de Cursos Sequenciais  
 Coordenação do Curso de Nutrição  
Quadro 2.66 – Coordenações Campus Concórdia 

 

 

Campus Curitibanos 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Direção Acadêmica 28 m2 
Bloco A Direção Geral 25,20 m2 
Bloco A Direção Administrativa 26,64 m2 
Quadro 2.67 – Gabinetes Campus Curitibanos 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Secretaria Acadêmica 40,80 m2 
Bloco A Coordenação de Extensão e Cultura 33,85 m2 
Bloco A Coordenação de Ensino 10,92 m2 
Bloco A Secretaria de Pós-Graduação e Assessorias 21,80 m2 
Bloco A Financeiro 39,75m2 
Bloco B Multimeios 24,50m2 
   
Quadro 2.68 – Secretarias Campus Curitibanos 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Coordenação de cursos (diversos) 12,30 m2 
Bloco A Coordenação do curso de Engenharia Mecatrônica  22 m2 
Bloco A Coordenação do curso de Educação Física 15 m2 
Bloco A Coordenação do curso de Arquitetura 9,00 m2 
Bloco A Coordenação do Núcleo de Pedagogia 27 m2 
   
Quadro 2.69 – Coordenações Campus Curitibanos 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Central telefônica 19,27 m2 
Bloco B Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI 35 m2 
Bloco B Ensino à Distância – EAD 54 m2 
Quadro 2.70 - Outros espaços Campus Curitibanos 
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Campus Mafra 

 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Pró-Reitoria de Ensino 17 
Bloco A Direção Acadêmica 23 
Bloco B Direção Administrativa 24,94 
Bloco B Vice-Direção Administrativa 11,89 
Bloco G – 
Térreo 

Coordenação de Ensino e Setor de Apoio ao Professor 36 

 Coordenação do Curso de Administração  
Bloco E Coordenação do Curso de Ciências Biológicas 28 
Bloco F – 
Térreo 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 10,44 

Bloco F – 
Térreo 

Coordenação do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas 10,44 

Bloco F - 
Térreo 

Coordenação do Curso de Direito Anexo ao 
NPJ 

Bloco A Coordenação do Curso de Educação Física 12,48 
Bloco A Coordenação do Curso de Enfermagem 14 
Bloco A Coordenação do Curso de Fisioterapia 6,84 
Bloco A Coordenação do Curso de História 10,44 
 Coordenação do Curso de Letras  
Bloco A Coordenação do Curso de Matemática 14 
Bloco F - 
Térreo 

Coordenação do Curso de Pedagogia 48 

Bloco E Coordenação do Curso de Psicologia 28 
Bloco A Coordenação do Curso de Sistemas de Informação 7 
Quadro 2.71 – Gabinetes Campus Mafra 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Setor de Apoio ao Estudante 21 
Bloco B Secretaria Acadêmica 107 
Bloco G – 
térreo 

Secretaria de Extensão e Cultura 71 

Bloco G – 
térreo 

Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação 50 

Bloco G – 
Térreo 

Núcleo de Educação a Distância 12 

Quadro 2.72 - Secretarias Campus Mafra 
 

Local Espaço Área m² 
Bloco A Hall de Entrada 43 
Bloco A Sala Assistente Social 10,44 
Bloco A Tesouraria 6,84 
Bloco A Sala Coordenação de TI 21,24 
Bloco A Comunicação UnC 28,80 
Bloco A Telefonia 6,65 
Bloco A BWC Masculino e Feminino 4,5 
Bloco A BWC Masculino e Feminino 6,84 
Bloco B GTI 29 
Centro Administrativo 
Bloco B – Térreo 

Financeiro - Sala de Espera  28,8 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

Financeiro - Sala de Pré-atendimento 8 

Centro Administrativo Financeiro - Sala de Negociação 1  9,4 
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Local Espaço Área m² 
Bloco B - Térreo 
Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

Financeiro - Sala de Negociação 2 9,4 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

Recursos Humanos 61,68 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

Copa - Centro Administrativo 2,7 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

Arquivo Morto 21,35 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

BWC Masculino 10,5 

Centro Administrativo 
Bloco B - Térreo 

BWC Feminino 10,5 

Centro Administrativo 
Bloco B – 1º Piso 

Centro Administrativo - Recepção 19,52 

Centro Administrativo 
Bloco B – 1º Piso 

Sala do Diretor Presidente 24,94 

Centro Administrativo 
Bloco B – 1º Piso 

Sala Vice Diretor Presidente 11,89 

Centro Administrativo 
Bloco B – 1º Piso 

Procuradoria Jurídica 24 

Centro Administrativo 
Bloco B – 1º Piso 

Setor de Compras 20,35 

Bloco D 3 Gasômetros 3 (cada) 
Bloco D BWC – Masculino e Feminino 51,48 
Bloco D Cantina 71 
Bloco D Arquivo Morto – Secretaria Acadêmica 71 
Bloco D Refeitório Funcionários - UnC 71 
Bloco E Cenpáleo – Centro Paleontológico 373 
Bloco E Almoxarifado 68,6 
Bloco E Copa UnC 32 
Bloco E Depósito Manutenção 28 
Bloco E BWC Funcionários 28 
Bloco E CPA - Comissão Própria de Avaliação 33,6 
Bloco E BWC Masculino e Feminino 4,44 
Bloco E Churrasqueira – refeitório 23,8 
Bloco F – térreo Sala CIEE   
Bloco F – térreo Central de Cópias 48 
Bloco F – térreo Sala Manutenção 14 
Bloco F – térreo Sala Diretório Acadêmico 12 
Bloco F – térreo Cantina 32,76 
Bloco F – térreo BWC – Masculino 49,02 
Bloco F – térreo BWC – Feminino 49,02 
Bloco F – térreo Ala módulos Guerra do Contestado 45 
Bloco G – Térreo Hall de Entrada 209 
Bloco G – Térreo Sala dos Professores com Laboratório de Informática (3 

Computadores) e BWC Masculino e Feminino 
142 

Bloco G – Térreo BWC Masculino e Feminino 42 
Bloco G - Térreo Sala Comissões de Verificação dos Cursos de Graduação 35 
Bloco G – 1º piso BWC Masculino e Feminino 42 
Bloco G – 2º piso BWC Masculino e Feminino 42 
Quadro 2.73 - Outros espaços Campus Mafra 
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Local Espaço Área m² 
Bloco F, 1º piso Sala Coordenação Colégio Mafrense 33,62 
Bloco F, 1º piso Sala Secretaria Colégio Mafrense 27,4 
Bloco F, 1º piso Sala dos Professores Colégio Mafrense 27,47 
Colégio Mafrense Junior  Recepção 28,16 
Colégio Mafrense Junior  BWC 2,76 
Colégio Mafrense Junior  Sala dos Professores    21,45 
Colégio Mafrense Junior  Sala de Reuniões 22,62 
Colégio Mafrense Junior  Sala do Maternal 1  20 
Colégio Mafrense Junior  Sala do Maternal 2  20 
Colégio Mafrense Junior   9 Sala de Aula 50,16 cada 
Colégio Mafrense Junior  Depósito 7 
Colégio Mafrense Junior  2 BWC Masculino 14,06 
Colégio Mafrense Junior  2 BWC Feminino 14,06 
Colégio Mafrense Junior  Saguão Térreo 102,6 
Colégio Mafrense Junior  Sala de Depósito 6,8 
Colégio Mafrense Junior  Sala de Depósito 6,8 
Colégio Mafrense Junior  Sala Artes/Pintura 17,5 
Colégio Mafrense Junior  Sala dos Professores com BWC 19,38 
Colégio Mafrense Junior  Sala de Som 21,45 
Colégio Mafrense Junior  Sala Depósito 4,8 
Colégio Mafrense Junior  Cantina 47,52 
Colégio Mafrense Junior  Arquivo Morto 7 
Colégio Mafrense Junior  Sala vaga 7,8 
Colégio Mafrense Junior  Sala Coordenação 10,5 
Quadro 2.74 - Colégio Mafrense Campus Mafra 
 

Local Espaço Área m² 
1 Secretaria 50,00 
1 Reprografia 12,00 
1 Sala de Professores 45,00 
3 Coordenações 75,00 
3 Informática 168,00 
1 Maquetaria 60,00 
1 Sala de Desenho 70,00 
1 Hall de entrada 24,00 
4 WC Masculino 44,00 
5 WC Feminino 55,00 
14 Sala de Aula 860,00 
1 Materiais Diversos 130,00 
Quadro 2.75 - Rio Negrinho Campus Mafra 
 

Local Espaço Área m² 
1 Informática 20,00 
1 Corredor 120,00 
1 Escadaria 60,00 
1 Rampa (parte externa) 120,00 
2 Sala de Aula 130,00 
1 Acervo/Sala de Leitura 55,00 
Quadro 2.76 – Papanduva Campus Mafra 
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2.7.2.8 Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 

necessidades especiais 

 

 

Campus Canoinhas 

 

 Descrição Qtde (s) 
 Rampa de Acesso Interno ao Bloco D pavimento superior, salas 

de aula e laboratórios de informática   
01 

 Banheiros Masculino e Feminino  01 
Acessibilidade 
Arquitetônica 

Rampa de Acesso Interno sub-solo, banheiros e cozinha  

 Rampa de Acesso à biblioteca 01 
 Rampa de Acesso à secretaria 01 
 Rampa de Acesso à Cantina  
 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade 
Urbanística 

Rampa de Acesso aos Blocos A, C, D e E 04 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade 
no Mobiliário 

Bebedouro 01 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade 
dos Sistemas e 
Meios de  
Comunicação e 
Informação 

Telefone público 01 

Quadro 2.77 - Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 
necessidades especiais – Campus Canoinhas Sede 
 

 Descrição Qtde (s) 
 Rampa de Acesso Interno aos Blocos A, B, C  125,50 
Acessibilidade Banheiros Masculino e Feminino  20,82 
Arquitetônica Rampa de Acesso Interno ao Bloco D 101,24 
 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade 
Urbanística 

Rampa de Acesso aos Blocos D e C 100,00 

Quadro 2.78 - Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 
necessidades especiais – Campus Canoinhas - Setor de Ciências Agrárias Marcilio Dias 

 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade - Rampas 03 
Arquitetônica - Banheiros – Bloco A  02 
 - Banheiros – Bloco B 02 
 - Banheiros Adaptados – Bloco D 04 
 Descrição Qtde (s) 

Rádios 03 Acessibilidade 
dos Sistemas e 
Meios de  
Comunicação e 
Informação 

Jornais 03 

Quadro 2.79 - Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 
necessidades especiais – Campus Canoinhas Núcleo Universitário de Porto União 
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Campus Curitibanos 

 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade 
Arquitetônica 

Rampas 10 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade Mesas 02 
Urbanística Sanitários 04 
Quadro 2.80 - Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 
necessidades especiais – Campus Curitibanos 
 

 

Campus Mafra 

 

 Descrição Qtde (s) 
Acessibilidade Estacionamento Exclusivo 04 
Arquitetônica Rampas grandes  02 
 Banheiros Adaptados 16 
 Telefone Público Adaptado 01 
Quadro 2.81 - Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para pessoas com 
necessidades especiais – Campus Mafra 

 

 

2.7.3 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 – Universidade do Contestado, 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.  

Os serviços da biblioteca são dirigidos por profissional de nível superior, 

habilitado em Biblioteconomia, auxiliado por funcionários técnico-administrativos. Os 

funcionários da biblioteca devem, necessariamente, possuir, no mínimo, Ensino 

Médio completo e conhecimentos básicos de informática. 

Nesta categoria de análise, são apresentados os indicadores que 

demonstram a satisfação dos usuários da biblioteca. 

 



 

 205 

2.7.3.1 Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço físico para 

estudo e pesquisa 

 

 

As bibliotecas estão disponíveis através de seus serviços para os órgãos e 

setores da universidade visando atender suas necessidades para o estudo e 

pesquisa. 

As bibliotecas têm a finalidade de apoiar as atividades dos órgãos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e todas as atividades científicas e culturais da Instituição. Está 

aberta 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 consulta a livros, periódicos, vídeos, CD-

Rom’s, buscas na Internet, levantamento bibliográfico e treinamento de usuários. 

A comunidade externa também tem acesso a todos os serviços e acervos da 

biblioteca universitária, exceto o serviço de empréstimo domiciliar. Permite-se o 

empréstimo para sair da biblioteca pelo prazo máximo de devolução no mesmo dia, 

mediante retenção de um documento no balcão de empréstimo e assinatura no 

protocolo de remessa de documentos. 

 

 

2.7.3.2 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. 
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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. 

 

 

2.7.3.3 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. 

 

 

2.7.3.4 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 

de funcionamento dos equipamentos. As bibliotecas atualmente estão bem 

iluminadas e possuem boa ventilação, mesmo não sendo climatizadas. 

 

 

2.7.3.5 Adequação dos critérios de aquisição de livros, periódicos e multimeios 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 
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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. 

 

Freqüentemente são revisados os projetos de cursos e adquiridos 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 Multimeios. 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;  

− 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.  
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2.7.3.5.1 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. 

 

 

2.7.3.5.2 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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2.7.3.5.3 Responsabilidade pela seleção  

 

 

A. Seleção Qualitativa 

A seleção do material adquirido ficará a cargo do corpo docente, havendo 

também a participação da comunidade universitária e dos bibliotecários das 

Bibliotecas, representados pela Comissão de Biblioteca. 

O corpo docente deverá 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 executará a seleção quantitativa baseada nos critérios 

abaixo, estabelecidos: 

- Critérios para Seleção Quantitativa; 

- Livro Texto Nacional. 

 

Serão adquiridos preferencialmente 03 (seis) títulos da bibliografia básica 

para cada disciplina, sendo que o número de exemplares será calculado como 01 

(um) exemplar para cada 20 (vinte) alunos. O número de alunos deverá ser 

discriminado no formulário para aquisição de documentos da Rede de Bibliotecas 

UnC. 

 

 

2.7.3.5.4 Livro Texto importado 

 

 

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada 

tradução em português ou espanhol. Nesse caso o livro-texto será adquirido em 

menor quantidade do que o livro-texto nacional.  

Os casos especiais (livro texto nacional ou importado) serão estudados pela 

Comissão de Biblioteca.  
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2.7.3.5.5 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. 

 

 

2.7.3.5.6 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.  

 

 

2.7.3.5.7 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;  
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- Manutenção dos títulos já adquiridos. 

 

Para esta análise deverão ser observados os seguintes critérios: 

 

A. Inclusão: 

 

− Quando houver a implantação de novos cursos;  

− Títulos publicados na área, desde que o mesmo não seja assinado, em 

formato impresso ou on-line, pela Rede de Bibliotecas;  

− Quando houver necessidade de novo título em decorrência de alteração da 

grade curricular;  

− Títulos necessários ao desenvolvimento de pesquisa desde que esteja 

vinculada a UnC.  

 

Para periódicos eletrônicos deverá ser considerado:  

- Facilidade de acesso simultâneo;  

- Backup após termino da assinatura;  

- Cobertura da assinatura.  

 

 

B. Cancelamento: 

 

− Quando um novo título é mais abrangente do que o já existente no acervo da 

Rede de Bibliotecas;  

− Quando não mais existir interesse no título pelo Curso, por motivos 

devidamente justificados;  

− Quando o título não apresenta utilização devidamente comprovada em 

estatística de uso;  

− Outros.  

 

Observação: No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos, deverá ser 

enviado a Biblioteca um ofício pelo Coordenador do Curso, devidamente 

fundamentado, para apreciação da Comissão de Biblioteca. Todos os títulos 
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indicados para compra serão renovados automaticamente até a próxima avaliação 

de utilização da coleção. Durante o ano existirá a possibilidade de inclusão e/ou 

cancelamento de títulos, desde que se enquadrem nos critérios já mencionados e 

que sejam aprovados pela Comissão de Biblioteca.  

 

 

2.7.3.5.8 Multimeios  

 

 

Serão 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.  

 

 

2.7.3.5.9 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. 

 

 

2.7.3.6 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, 
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com o intuito de cumprir com os padrões pré-estabelecidos para normalização de 

trabalhos.  

A UnC produziu seu próprio documento para normalização de trabalhos 

acadêmicos. Este documento foi constituído pelo Processo CONSEPE 108/2005 e 

aprovado em sessão plenária no dia 15 de dezembro de 2005. Está disponível nas 

bibliotecas da UnC, na home page. Estas normas são usadas para todos os 

trabalhos acadêmicos de alunos da educação superior e sua forma mais objetiva de 

divulgação tem sido pelos professores da disciplina de Metodologia Científica.  

 

 

2.7.4 Infra-Estrutura 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. 

 

 

2.7.4.1 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 nos indicadores 2.7.2.7 à 

2.7.2.9, 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 214 

2.7.4.2 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. 

 

 

2.7.4.3 Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) 

 

 

Campus Canoinhas 

Local Canoinhas - SC 
Área construída total (m²) 325.00 
Área destinada ao acervo (m²) 103,00 
Área destinada ao usuário (m²) 90 
Nome do Bibliotecário (a) Rogério Carvalho 
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s) 1 
A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

x  8 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico x   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços x   
Computadores disponíveis aos alunos x  8 
Computadores disponíveis à comunidade x  8 
Multimeios disponíveis   x   
Cabines de estudos individuais x   
Cabines de estudos em grupos x   
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local  x  
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

  
x 

 

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC)  x  
Comutação Bibliográfica x   
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos x   
Reserva da bibliografia usada nos cursos x   
Horário de funcionamento diário    
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras x   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

 
 
x 

 2 
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Acessibilidade do site na Web x   
Página Web da biblioteca x   
Capacitação de usuários (presencial) x   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância)  x  
Pesquisa Bibliográfica  x   
Empréstimo domiciliar x   
 Serviço de auto-empréstimo  x  
Participação no Portal – Periódicos Capes  x  
Biblioteca digital institucional x   
Quadro 2.82 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Canoinhas 

 

Local Porto União - SC 
Área construída total (m²) 213.75 
Área destinada ao acervo (m²) 67.80 
Área destinada ao usuário (m²) 90 
Nome do Bibliotecário (a) Rogério Carvalho 
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s) 1 
A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

x  8 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico x   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços x   
Computadores disponíveis aos alunos x  4 
Computadores disponíveis à comunidade x  4 
Multimeios disponíveis   x   
Cabines de estudos individuais x   
Cabines de estudos em grupos x   
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local  x  
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

  
x 

 

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC)  x  
Comutação Bibliográfica x   
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos x   
Reserva da bibliografia usada nos cursos x   
Horário de funcionamento diário    
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras x   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

 
 
x 

 2 
 

Acessibilidade do site na Web x   
Página Web da biblioteca x   
Capacitação de usuários (presencial) x   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância)  x  
Pesquisa Bibliográfica  x   
Empréstimo domiciliar x   
 Serviço de auto-empréstimo  x  
Participação no Portal – Periódicos Capes  x  
Biblioteca digital institucional x   
Quadro 2.83 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Canoinhas Biblioteca setorial de Porto União  
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Local Canoinhas – Setorial Marcílio Dias 
Área construída total (m²) 354.00 
Área destinada ao acervo (m²) 54.00 
Área destinada ao usuário (m²) 300 
Nome do Bibliotecário (a) Rogério Carvalho 
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s) 1 
A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

x  8 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico x   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços x   
Computadores disponíveis aos alunos x  4 
Computadores disponíveis à comunidade x  4 
Multimeios disponíveis   x   
Cabines de estudos individuais x   
Cabines de estudos em grupos x  4 
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local  x  
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

  
x 

 

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC)  x  
Comutação Bibliográfica x   
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos x   
Reserva da bibliografia usada nos cursos x   
Horário de funcionamento diário    
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras x   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

 
 
x 

 2 
 

Acessibilidade do site na Web x   
Página Web da biblioteca x   
Capacitação de usuários (presencial) x   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância)  x  
Pesquisa Bibliográfica  x   
Empréstimo domiciliar x   
 Serviço de auto-empréstimo  x  
Participação no Portal – Periódicos Capes  x  
Biblioteca digital institucional x   
Quadro 2.84 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Canoinhas Biblioteca setorial de Marcílio Dias 
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Livros (2) Publicações seriadas – 
correntes (3) (títulos) 

Publicações 
não-corrente (4) (títulos) 

Outros 
materiais 

impressos e 
multimídia (7) 

 
 
 
Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Volumes 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros TIT. EX. 

Ciências 
Agrárias 

1.699 2.701 393 465   188 221 

Ciências 
Biológicas 

715 1.738 43 48   58 75 

Ciências da 
Saúde 

1.904 4.131 322 377   205 244 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

5.513 10.843 184 217   629 924 

Ciências 
Humanas 

9.496 17.326 484 916   307 404 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

8.970 20.959 1.109 2.447   355 780 

Engenharias e 
Tecnologias 

315 725 11 22   19 36 

Lingüística, 
Letras e Artes 

3.111 5.109 26 37   300 347 

Multidisciplinar         
Total 31.723 63.532 2.572 4.529   2.061 3.031 
Quadro 2.85 - Total de acervo (1) da biblioteca, impresso e multimídia, por área do 
conhecimento do CNPq, no ano de 2009 – Campus Canoinhas 
Notas: 
(1) Conjunto de todos os itens físicos e digitais de propriedade de uma biblioteca, independente do 
suporte em que se encontram. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração a quantidade de itens físicos 
existentes no acervo. 
(7) Incluir partituras, peças de teatros, programas de eventos culturais, fotografias, filmes, slides, etc. 
(8) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 

 

 

Empréstimo para comunidade 
interna (2) 

Empréstimo para comunidade 
externa (3) 

Total de empréstimos 

51.463 927 52.390 
Quadro 2.86 - Número total de empréstimos (1) – Campus Canoinhas. Biblioteca Universitária 
Modesto Zaniolo Canoinhas - SC 
 Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e 
outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 
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Empréstimo para comunidade 
interna (2) 

Empréstimo para comunidade 
externa (3) 

Total de empréstimos 

8.201 - 8.201 
Quadro 2.87 - Número total de empréstimos (1) Campus Canoinhas. Biblioteca Universitária do 
Núcleo Universitário de Porto União no ano de 2009. 
Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e 
outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 
 
 
Empréstimo para comunidade 
interna (2) 

Empréstimo para comunidade 
externa (3) 

Total de empréstimos 

16.697 36 16.733 
Quadro 2.88 - Número total de empréstimos (1) Campus Canoinhas. Biblioteca Universitária – 
Setorial Marcílio Dias 
Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e 
outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 
 
 
Campus Concórdia 

 

Local Campus Concórdia 
Área construída total (m²) 1200 

Área destinada ao acervo (m²)  
Área destinada ao usuário (m²)  

Nome do Bibliotecário (a) Elisabete Lopes 
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s) 1 

A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

X   

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico X   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços X   
Computadores disponíveis aos alunos  X  
Computadores disponíveis à comunidade  X  
Multimeios disponíveis   X   
Cabines de estudos individuais  X  
Cabines de estudos em grupos X   
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local X   
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

 X  

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC) X   
Comutação Bibliográfica X   
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos X   
Reserva da bibliografia usada nos cursos X   
Horário de funcionamento diário X   
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras X   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

X   
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A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Acessibilidade do site na Web X   
Página Web da biblioteca X   
Capacitação de usuários (presencial) X   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância) X   
Pesquisa Bibliográfica  X   
Empréstimo domiciliar X   
 Serviço de auto-empréstimo  X  
Participação no Portal – Periódicos Capes X   
Biblioteca digital institucional  X  
Quadro 2.89 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Concórdia 

 

Livros (2) Publicações seriadas – 
correntes (3) (títulos) 

Publicações 
não-corrente (4) (títulos) 

Outros 
materiais 
impressos 

e 
multimídia 

(7) 

 
 
 

Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Volumes 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros  

Ciências 
Agrárias 

211 389 4  3  9 

Ciências 
Biológicas 

1267 2351 17  3 4 38 

Ciências da 
Saúde 

4908 9722 55  13 13 89 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

1662 3387 5  2  33 

Ciências 
Humanas 

5132 9377 42  12  60 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

7532 15589 47  17 1 152 

Engenharias e 
Tecnologias 

652 1275 18  5 1 28 

Lingüística, 
Letras e Artes 

2455 3706 3    88 

Multidisciplinar 241 620 12  5  5 
Total 24060 46416 203  60 19 502 
Quadro 2.90 - Total de acervo (1) da biblioteca, impresso e multimídia, por área do 
conhecimento do CNPq, no ano de 2009. Campus Concórdia 
Notas: 
(1) Conjunto de todos os itens físicos e digitais de propriedade de uma biblioteca, independente do 
suporte em que se encontram. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração a quantidade de itens físicos 
existentes no acervo. 
(7) Incluir partituras, peças de teatros, programas de eventos culturais, fotografias, filmes, slides, etc. 
(8) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 
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Empréstimo para comunidade 
interna (2) 

Empréstimo para comunidade 
externa (3) 

Total de empréstimos 

302.755   
Quadro 2.91 - Número total de empréstimos (1) Campus Concórdia 
Obs. Estatística de empréstimo para comunidade interna dos últimos 5 (cinco) anos. 
         Para a comunidade externa abrimos apenas para consulta local e liberamos o material mediante 
documento para cópia rápida de parte dos materiais. Não fazemos empréstimo domiciliar a 
comunidade externa 

 
Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e 
outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 

 

Campus Curitibanos 
Local Curitibanos 

Área construída total (m²) 225 m2 
Área destinada ao acervo (m²) 100 m2 
Área destinada ao usuário (m²) 125 m2 

Nome do Bibliotecário (a)  
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s)  

A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

X  01 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico X   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços  X  
Computadores disponíveis aos alunos X  05 
Computadores disponíveis à comunidade X  05 
Multimeios disponíveis    X  
Cabines de estudos individuais  X  
Cabines de estudos em grupos  X  
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local  X  
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

X  01 

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC)  X  
Comutação Bibliográfica  X  
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos X   
Reserva da bibliografia usada nos cursos X   
Horário de funcionamento diário X  09 horas 
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras X   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

X   

Acessibilidade do site na Web X   
Página Web da biblioteca X   
Capacitação de usuários (presencial) X   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância) X   
Pesquisa Bibliográfica  X   
Empréstimo domiciliar X   
 Serviço de auto-empréstimo  X  
Participação no Portal – Periódicos Capes  X  
Biblioteca digital institucional  X  
Quadro 2.92 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Curitibanos 
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Livros (2) Publicações seriadas – 
correntes (3) (títulos) 

Publicações 
não-corrente (4) (títulos) 

Outros 
materiais 
impressos 

e 
multimídia 

(7) 

 
 
 

Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Volumes 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros  

Ciências 
Agrárias 

222 287 10 - 05 - 25 

Ciências 
Biológicas 

130 193 01 - 02 - - 

Ciências da 
Saúde 

838 1.356 01 - 04 - 37 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

1.476 1.923 06 - 06 - 06 

Ciências 
Humanas 

2.727 3.629 12 - 19 - 112 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

6.949 9.233 35 - 29 - 85 

Engenharias e 
Tecnologias 

228 349 03 - - - 21 

Lingüística, 
Letras e Artes 

2.430 2.686 - - 02 - 15 

Multidisciplinar 1.644 2.209 12 - 07 - 78 
Total 16.664 21.865 80 - 74 - 379 
Quadro 2.93 - Total de acervo (1) da biblioteca, impresso e multimídia, por área do 
conhecimento do CNPq, no ano de 2009 Campus Curitibanos 
Notas: 
(1) Conjunto de todos os itens físicos e digitais de propriedade de uma biblioteca, independente do 
suporte em que se encontram. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração a quantidade de itens físicos 
existentes no acervo. 
(7) Incluir partituras, peças de teatros, programas de eventos culturais, fotografias, filmes, slides, etc. 
(8) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 
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Livros 
(2) 

Publicação seriada 
corrente (3) (títulos) 

Publicação seriada não 
corrente (4) (títulos) 

Área - CNPq 

Títulos 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

Base de 
dados 

referencial 

Outro 
tipo de 

material 
(5) 

Ciências 
Agrárias 

 01      

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

01 04  08    

Total 01 05  08    
Quadro 2.94 - Total de títulos (1) em formato digital/eletrônico de propriedade da Instituição, 
por área do conhecimento do CNPq, no ano de 2009 Campus Curitibanos 
Notas: 
(1) Quantidade de itens com representação única no acervo, levando-se em consideração o título do 
item, o nome do autor e a edição. Em caso de mudança em qualquer um desses elementos, 
considera-se título novo. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) Incluir quaisquer outros tipos de material. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e 
a edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(7) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 

 

 

Livros 
(1) 

Publicação seriada 
corrente (2) (títulos) 

Publicação seriada não 
corrente (3) (títulos) 

Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

Base de 
dados 

referencial 

Outro 
tipo de 

material 
(4) 

Engenharias e 
Tecnologias 

 01      

Total  01      
Quadro 2.95 - Obras em formato digital/eletrônico, licenciado para acesso online pela 
Instituição, por área do conhecimento do CNPq, no ano de 2009 Campus Curitibanos 
Notas: 
(1) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(2) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(3) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(4) Incluir quaisquer outros tipos de material. 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 

 
Empréstimo para comunidade 

interna (2) 
Empréstimo para comunidade 

externa (3) 
Total de empréstimos 

56.115 339 56.454 
Quadro 2.96 - Número total de empréstimos (1) Campus Curitibanos 
OBS: Média dos últimos 05 anos. 
Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 
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Campus Mafra 

Local Mafra 
Área construída total (m²) 1320m2 

Área destinada ao acervo (m²) 380m2 
Área destinada ao usuário (m²) 304 m2 

Nome do Bibliotecário (a) Josiane Liebl Miranda 
Qtde (s) de profissional (is) bibliotecário (s) 1 

A biblioteca possui: Sim Não Qtde (s) 
Posto de atendimento (entende-se por posto de atendimento o local 
onde existe acervo para consulta e empréstimo, porém sem a execução 
de processos técnicos e sem a presença de profissional bibliotecário) 

PPV 
RNH 
NPJ 

 3 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico x   
Acesso disponível pela Intranet aos serviços  x  
Computadores disponíveis aos alunos x  6 
Computadores disponíveis à comunidade   6 
Multimeios disponíveis   x   
Cabines de estudos individuais x  6 
Cabines de estudos em grupos  x  
Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local  x  
Participação em redes de cooperação (formalizado – qualquer tipo de 
rede baseado em instrumentos legais: convênios, compartilhamento, 
etc) 

 x  

Participação em redes bibliográficas (CCN, Bibliodata e OCLC)  x  
Comutação Bibliográfica x   
Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos x   
Reserva da bibliografia usada nos cursos x   
Horário de funcionamento diário x   
Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras x   
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais (refere-se às 
instalações: rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais ou 
ao conteúdo: programas de computadores para deficientes visuais, 
acervo em braile, pessoal com domínio de Libras) 

 x  

Acessibilidade do site na Web  x  
Página Web da biblioteca x   
Capacitação de usuários (presencial) x   
Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância) x   
Pesquisa Bibliográfica  x   
Empréstimo domiciliar x   
 Serviço de auto-empréstimo  x  
Participação no Portal – Periódicos Capes  x  
Biblioteca digital institucional  x  
    
Outros (descrever quais, nas linhas abaixo)    
    
Serviço de restauração com dois profissionais qualificados    
para a recuperação de materiais danificados    
Quadro 2.97 - Estrutura física, organizacional e de informatização (ano de 2009) – Campus 
Mafra 
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Livros (2) Publicações seriadas – 
correntes (3) (títulos) 

Publicações 
não-corrente (4) (títulos) 

Outros 
materiais 
impressos 

e 
multimídia 

(7) 

 
 
 

Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Volumes 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros  

Ciências 
Agrárias 

116 143 1 - 8 -  

Ciências 
Biológicas 

731 1338 7 - 18 9  

Ciências da 
Saúde 

2316 5711 19 - 75 02  

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

3652 5992 13 - 25 16  

Ciências 
Humanas 

7634 12398 19 - 174 02  

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

8270 15797 21 - 238 05  

Engenharias e 
Tecnologias 

236 384 7 - 16 02  

Lingüística, 
Letras e Artes 

7013 10128 3 - 124 03  

Multidisciplinar - - - -    
Total 29968 51891 90 0 678 39 0 
Quadro 2.98 – Total de acervo (1) da biblioteca, impresso e multimídia, por área do 
conhecimento do CNPq, no ano de 2009. Campus Mafra 
Notas: 
(1) Conjunto de todos os itens físicos e digitais de propriedade de uma biblioteca, independente do 
suporte em que se encontram. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração a quantidade de itens físicos 
existentes no acervo. 
(7) Incluir partituras, peças de teatros, programas de eventos culturais, fotografias, filmes, slides, etc. 
(8) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 225 

Livros 
(2) 

Publicação seriada 
corrente (3) (títulos) 

Publicação seriada não 
corrente (4) (títulos) 

Área - CNPq 

Títulos 
(6) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

Base de 
dados 

referencial 

Outro 
tipo de 

material 
(5) 

Ciências 
Agrárias 

      3 

Ciências 
Biológicas 

      116 

Ciências da 
Saúde 

      186 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

      276 

Ciências 
Humanas 

      410 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

      376 

Engenharias e 
Tecnologias 

      8 

Lingüística, 
Letras e Artes 

      550 
 

Multidisciplinar 
(7) 

       

Total 0 0 0 0 0 0 1549 
Quadro 2.99 - Total de títulos (1) em formato digital/eletrônico de propriedade da Instituição, 
por área do conhecimento do CNPq, no ano de 2009. Campus Mafra 
Observação: Neste quadro, informar apenas os itens que estão na posse definitiva da biblioteca (sob 
a forma material de CD, DVD, fita cassete, fita de vídeo, etc., não dependendo de renovação de 
licença de uso). Não informar neste quadro os itens apenas licenciados, que deverão ser incluídos no 
quadro seguinte. 
Notas: 
(1) Quantidade de itens com representação única no acervo, levando-se em consideração o título do 
item, o nome do autor e a edição. Em caso de mudança em qualquer um desses elementos, 
considera-se título novo. 
(2) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(3) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(4) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(5) Incluir quaisquer outros tipos de material. 
(6) O número de volumes é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e 
a edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(7) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 
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Livros 
(1) 

Publicação seriada 
corrente (2) (títulos) 

Publicação seriada não 
corrente (3) (títulos) 

Área - CNPq 

Títulos 
(5) 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

Base de 
dados 

referencial 

Outro 
tipo de 

material 
(4) 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

 1      

Total 0 01 0 0 0 0 0 
Quadro 2.100 – Obras em formato digital/eletrônico, licenciado para acesso online pela 
Instituição, por área do conhecimento do CNPq, no ano de 2009. Campus Mafra 
Notas: 
(1) Livros, obras de referências, dissertações, teses e outras monográficas. 
(2) Número de títulos de publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais, etc.) que 
estão adquiridas, por compra, doação e permuta. 
(3) Número de títulos de publicação seriada com coleção paralisada (os fascículos não são mais 
adquiridos e recebidos pela biblioteca). 
(4) Incluir quaisquer outros tipos de material. 
(5) O número de títulos é definido levando-se em consideração o título da obra, o nome do autor e a 
edição. Em caso de mudança em qualquer um desses itens, considera-se novo título. 
(6) Incluir obras que contemplem mais de uma área do CNPq, como os anuários, enciclopédias, 
periódicos, revistas e jornais gerais. 
 
 

Empréstimo para comunidade 
interna (2) 

Empréstimo para comunidade 
externa (3) 

Total de empréstimos 

Media anual 54.174 empréstimos 
entre alunos, funcionários e 
professores 

Comunidade externa apenas 
consulta local. 

54.174 / ano 

Quadro 2.101 - Número total de empréstimos (1). Campus Mafra 
Notas: 
(1) Quantidade total de empréstimos realizados nas modalidades domiciliar, especial, permanente e 
outros.  
(2) Alunos, professores e funcionários da própria IES. 
(3) Alunos, professores e funcionários da outras IES e pessoas da comunidade em geral. 

 

 

2.7.5 Instalações Sanitárias Adequadas ao Número de Alunos 

 

 

Nesta categoria de análise, são apresentados os indicadores que descrevem 

a adequação e funcionalidade das instalações sanitárias. 

 

 

2.7.5.1 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 
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funcionalidade corretamente determinadas e dimensionadas. As edificações novas e 

readequadas possuem sanitários preparados para uso de pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 

2.7.5.2 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 e manutenção e para pequenos reparos. Para reformas e adequações 

são contratados serviços especializados.  

A manutenção dos materiais de higiene pessoal, e realizada pelos 

funcionários do setor de limpeza, sendo que estes materiais são substituídos 

permanentemente, conforme necessidade.  

 

 

2.7.6 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.  

 

2.7.6.1 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 

especificas de estacionamento e banheiros adaptados. As edificações mais antigas 
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na UnC estão sendo adaptadas para atender aos portadores de necessidades 

especiais, e as novas construções estão adaptadas. 

 

 

2.7.6.2 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 

quando construído especialmente para o aluno, obedecendo às medidas 

adequadas. 

 

Escala Grupo de Indicadores 
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 infra-estrutura   X    
2.7.2.1 Adequação, Manutenção e Conservação dos Equipamentos às 
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  X     

2.7.2.2 Acesso Pelos Professores aos Equipamentos/recursos de 
Informática   X    

2.7.2.3 Acesso pelos acadêmicos aos equipamentos/recursos de 
informática  X     

2.7.2.4 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em 
qualidade (funcionalidade/atualização)   X     

2.7.2.5 Adequação dos equipamentos/recursos dos laboratórios em 
quantidade   X    

2.7.2.6 Quantificação sumária do espaço destinado às atividades-fim: 
salas de aula, laboratórios, salas ambientes, auditórios, equipamentos 
e outros espaços 

 X     

2.7.2.7 Quantificação sumária do espaço destinado às atividades-
meio: gabinetes, secretarias e outros espaços de apoio    X   

2.7.2.8 Quantificação e descrição sumária da estrutura existente para 
pessoas com necessidades especiais    X    

2.7.3.1 Satisfação dos usuários da biblioteca em relação ao espaço 
físico para estudo e pesquisa    X    

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 
multimeios às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos     X   
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Escala Grupo de Indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

2.7.3.6 Programas de apoio aos alunos quanto à normalização dos 
trabalhos monográficos     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    

2.7.6.1 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    

Quadro 2.102 - Síntese avaliativa dimensão 7 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a 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. 

 
 

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. 
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Recomendações da CPA: 
 

− 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; 
− 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. 
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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. Além disso, a participação, envolvimento e 

comprometimento dos gestores, funcionários, professores e discentes na construção 

desse projeto é fator determinante para a consolidação da instituição. Por isso, a 

avaliação institucional é compreendida como um instrumento que mensura as ações 

estabelecidas no PPI para que, a partir dos resultados, se estabeleça um processo 

de gestão que supere dificuldades e lance os olhares dos gestores para o futuro.  

Para tanto, a avaliação institucional deve possibilitar a reconstrução 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 repensar institucionalmente, com a 

qual a comunidade seja partícipe e comprometida com a melhoria das atividades –

de  ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

2.8.1 Adequação do Planejamento Geral  

 

 

O planejamento da realização da autoavaliação ocorreu em 2005, quando da 

elaboração da primeira versão do projeto. No ano de 2006, o projeto passou por 

uma revisão e foi aprovado no CONSEPE, através do processo CONSEPE-UnC 

041/2006, em reunião realizada no dia 12 de julho de 2006, no Campus Universitário 

de Canoinhas.  

No projeto ficou estabelecido o cronograma e a metodologia para realização 

da autoavaliação. Todas as etapas e procedimentos foram realizados conforme 

previsto no projeto. Alguns aspectos institucionais chamaram a atenção e foram 

tratados com grau de importância necessário para identificar a coerência entre Plano 
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de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Missão, Visão e 

Políticas Institucionais da UnC. 

 

 

2.8.1.1 Articulação do plano geral com o contexto socioeconômico no qual a 

instituição está inserida 

 

 

Para mostrar a articulação do Plano Geral com o contexto socioeconômico, 

destaca-se o Plano de Desenvolvimento da Extensão da UnC – PDE-UnC7, 

recentemente revisado e adequado às atuais necessidades.  

Conforme o PDE-UnC p.10: 

 

A Universidade do Contestado-UnC é uma instituição de Ensino Superior, 
multi-campi, que congrega cinco campi universitários e três núcleos 
universitários. Fundamenta-se no princípio inalienável da liberdade de 
pensamento e de crítica, tem como objetivo o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Sua missão é proporcionar condições concretas de 
desenvolvimento da sociedade nos campos científico, técnico, cultural, sob 
três dimensões fundamentais: a institucional, a histórica e a 
organizacional. A dimensão institucional representa o conjunto de 
características de cunho filosófico, sociológico e político que compõem seu 
Plano Desenvolvimento Institucional-PDI. A dimensão histórica diz respeito 
às interações, à dimensão prospectiva, configuradora de situações novas 
que a universidade pode gerar na sociedade, e que esta pode gerar 
naquela, constituindo-se num constante vir-a-ser, à medida que contribui 
para a formação da sociedade que a forma. A dimensão organizacional, por 
fim, compreende o plano operacional da universidade e todas as condições 
necessárias para a execução de seu projeto. 

 

Esta citação reafirma a missão da UnC, referenciada no PIDI (2004): 

 
Proporcionar condições concretas de desenvolvimento da sociedade nos 
campos cientifico, 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 (PIDI, 2004, p.9) 

 
O Projeto de Autoavaliação da UnC (2006, p. 41) 

 
Buscar-se-á também, diagnosticar as características básicas do Plano de 
Desenvolvimento Institucional, evidenciar a relação  existente com a prática 
social, o contexto e a efetiva articulação com o Projeto Pedagógico 
Institucional da UnC. 

                                            
7 Plano de Desenvolvimento da Extensão da UnC– Processo UnC-CONSEPE 114/2006 (13 de 
dezembro de 2006). 
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Nos programas e normas da UnC percebe-se sempre a precocupação de um 

planejamento voltado às questões sociais. Comparando a citação acima com os 

dados apresentados nas dimensões 2 e 3, fica evidente que o planejamento da 

autoavaliação foi elaborado com a preocupação do contexto sócio-econômico.  

 

 

2.8.1.2 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.  

 

Tabela 2.8.1- Resultados da questão: “Você conhece os planos de melhoria contínua das 
atividades da UnC?” 

Opções Comunidade Egressos 

 2006 2009 2006 2009 
Sim 10,4% 14,6% 8,9% 10,5% 
Praticamente sim 25,0% 20,9% 23,5% 17,8% 
Praticamente não 31,3% 24,7% 41,3% 25,1% 
Não 17,4% 24,1% 18,4% 39,5% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 16,0% 13,9% 7,8% 6,3% 

Média 2,76 2,72 2,60 2,30 

 

Ao se comparar os dados de 2006 com os de 2009 evidencia-se que se por 

um lado em ambos os segmentos respondentes a percepção de alguns 

respondentes é indicativa de conhecer os planos de melhoria, ampliando de 10,4% e 

8,9% para 14,6% e 10,5% na opção “sim”, reduzindo ainda a quantidade daqueles 

que não se consideram aptos a responder, a média denuncia: a) valores todos 

abaixo de 3,0; b) um crescimento muito grande do “não”, principalmente para os 

egressos em 115% (que foi de 38,5% para a comunidade externa esclarecida); c) 

ambos os segmentos encontram-se menos esclarecidos agora do que em 2006, 
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quando ainda restava num grupo de ex-alunos mensagens do que se fez na 

disseminação da geração do primeiro PIDI em alguns campi. Isto revela que mesmo 

a UnC se esforçando para comunicar e realizar diversos e significativos projetos 

ligados às ações estratégicas estabelecidas no PIDI em 2004, não o fez, nem faz de 

forma homogênea em todos os campi, nem comunica adequadamente as intenções 

e resultados aos parceiros externos, à comunidade, onde vivem os seus egressos e 

de onde provém a sua demanda. 

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.  

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 2.8.2 - Resultados da questão: “Você tem conhecimento da previsão de ações para 
melhoria contínuas na UnC?” 

Opções Funcionários Alunos 
ingressantes 

Alunos a 
partir de 3ª 

fase 
Sim 23,5% 13,9% 7,1% 
Praticamente sim 24,9% 18,7% 18,7% 
Praticamente não 26,1% 23,8% 32,9% 
Não 20,7% 33,8% 35,2% 
Não estou apto a responder 
(desconheço) 4,2% 9,7% 6,1% 

 

Pela análise da tabela é possível constatar que somente os funcionários, pela 

proximidade de alguns decisores, percebem melhor as preocupações com a 

melhoria contínua. Os alunos ingressantes registram suas expectativas e primeiras 

impressões, enquanto os alunos que já convivem a algum tempo com a instituição 

revelam quase nada saber do assunto em toda a UnC. Portanto, esta posição 

reforça a quase nula comunicação de melhorias e de planos para com estes 

parceiros da instituição. 
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2.8.1.3 Coerência do plano geral com o perfil dos egressos 

 

 

Foi possível visualizar na dimensão 1 deste documento, no indicador 2.1.7, 

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.  

 

 

2.8.2 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 decorreu dentro do esperado. A falta de exercício de um 

processo 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. 

 

 

2.8.2.1 Alcance das metas projetadas 

 

 

O Projeto de Avaliação Institucional da UnC previa, desde 2006, mobilizar 

toda a comunidade acadêmica para um processo de reflexão sobre a realidade 
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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. 

É necessário destacar que o principal ponto positivo deste processo de 

autoavaliação foi o despertar para reflexão e mobilização da comunidade acadêmica 

em torno das atividades desenvolvidas pela UnC, principalmente aquelas que 

consolidam o Projeto Institucional, que passou a ser completamente revisto nas 

atividades de sua unificação.  

 

 

2.8.3 Relação do Planejamento Geral com o Projeto Político-Pedagógico de 

Graduação e os Projetos Políticos-Pedagógicos dos Cursos 

 

 

A UnC elaborou o projeto de autoavaliação subsidiado e sustentado no PDI e 

no PPI, o qual possibilitou relacionar as variáveis intrínsecas aos PPCs. 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. Observando as relações entre o PPI, PDI e os PPCs, bem como a 

normatização estabelecida para elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, 

propõe-se a constituição também do Projeto Político da Graduação, como modelo 

norteador desta etapa e suas revisões, que acolha diretrizes determinadas de 

acordo com a intencionalidade pedagógica do PPI e os objetivos e ações 

estratégicas de longo prazo do PDI. 

 

 

2.8.3.1 Relação do PPI com o PPC da graduação 

 

 

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI da UnC estabelece as diretrizes que 

norteiam os Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC de Graduação da UnC.  

As diretrizes citadas no PPI estabelecem que os Cursos de Graduação devem 

apresentar uma concepção filosófica, embasada e substanciada no que prevê a 

missão da Universidade do Contestado. A concepção filosófica norteadora do 
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processo ensino-aprendizagem do curso, nos diversos níveis, deve definir a 

concepção de mundo, de sociedade e de homem que se pretende e ainda, definir o 

perfil profissional almejado. 

O PPI da UnC estabelece os pressupostos a serem seguidos nos currículos 

dos cursos, bem como na elaboração dos Projetos Pedagógicos de cada um deles. 

Estabelece-se assim a correlação entre o PPI da UnC com o PPC da graduação. 

No PPI (2005, p.77) consta:  

 

O planejamento geral do ensino na UnC é coordenado pelas Pró-Reitorias, 
em conjunto com as Direções Acadêmicas dos Campi, sendo realizado com 
base na legislação específica e nas diretrizes estabelecidas no Estatuto e 
no Regimento Geral da UnC. 
O processo pedagógico dá ênfase à temáticas regionais, utilizando 
sobretudo métodos e técnicas que levem à participação do aluno, tais como: 
resolução de problemas, debates, seminários, simpósios, dinâmicas de 
grupo e pesquisa. 
Em cada disciplina são utilizados, na medida do possível, todos os meios de 
ensino e estímulo à pesquisa e extensão, promovendo-se assim, na 
aprendizagem, a indissociável vinculação existente entre produção, 
disseminação e transmissão do conhecimento, tendo-se por meta a 
formação integral e a preparação do aluno para o mercado de trabalho. 

 

Observa-se que o PPI estabelece pressupostos e diretrizes para o Projeto 

Político da Graduação. 

 

 

2.8.4 Procedimentos de Avaliação e Acompanhamento do Planejamento Geral 

 

 

A UnC tem, como grande referência de avaliação, o projeto de 

recredenciamento, elaborado em 2005. Neste documento constam todos os dados 

que envolvem o ensino, pesquisa, extensão, estrutura de pessoal, física, 

laboratórios, programas e projetos. Além disso, consta uma análise das ações 

estabelecidas no PIDI, associada com proposições de novos encaminhamentos e 

atividades a serem implementadas. Considerando ainda, que o processo de 

avaliação e acompanhamento do planejamento geral deve ser permanente, o projeto 

de recredenciamento, tanto como este processo de autoavaliação, despertaram 

novos indicativos para o planejamento e consolidação da instituição. Além disso, 

despertou-se uma nova consciência nos gestores, engajados neste processo, frente 
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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 a 1998, 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, 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, 

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 Institucional de 

Desenvolvimento Integrado – PIDI, 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. 
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A UnC, a partir da composição de sua Comissão Própria de Avaliação 

CPA/UnC, iniciou 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 auto-

avaliação 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. 

Em 2005 foi consolidado o processo de recredenciamento da UnC. Este 

documento foi elaborado com a participação de todos os segmentos integrantes da 

instituição e sua divulgação foi marcada por reuniões itinerantes nos campi, 

envolvendo todos os gestores. Este documento está disponível para consultas nos 

campi e home page da UnC. 

Quanto ao presente processo de auto-avaliação institucional, este vem sendo 

divulgado e discutido em reuniões com os dirigentes, professores, Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão-CONSEPE, através de seminários em 

cada campus. Após a aprovação do relatório pela CPA/UnC iniciou-se a divulgação 

oficial, através da publicação da síntese do trabalho realizado.  
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2.8.4.3 Ações e mudanças imediatas como resultado do processo de avaliação 

interna 

 

 

O processo de auto-avaliação institucional pode ser 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, bem como na 

difícil e complexa mensuração de seus resultados. 

As questões a seguir se referem ao grau de contribuição dos relatórios de 

avaliação institucional para as atividades de gestão na Universidade. 

 

Tabela 2.8.3 - Resultados da questão: “Os resultados da avaliação institucional são utilizados 
para planejamento e desenvolvimento das atividades da UnC?” 

Opções Funcionários 
Sim 34,5% 
Praticamente sim 24,6% 
Praticamente não 8,7% 
Não 4,2% 
Não estou apto a responder (desconheço) 27,5% 

 

 

Tabela 2.8.4 - Resultados da questão: “A avaliação institucional já realizada tem contribuído 
para minimizar dificuldades detectadas na instituição?” 

Opções Professores Gestores 
Sim 21,6% 24,4% 
Praticamente sim 39,2% 33,6% 
Praticamente não 13,7% 24,4% 
Não 5,8% 5% 
Não estou apto a responder (desconheço) 19,7% 12,6% 

 

 

Tabela 2.8.5 - Resultados da questão: “Os gestores da UnC utilizam os dados, informações e 
recomendações contidos no último relatório de avaliação institucional?” 

Opções Gestores 
Sim 20,2% 
Praticamente sim 31,9% 
Praticamente não 19,3% 
Não 7,6% 
Não estou apto a responder (desconheço) 21% 

 

Observa-se deste conjunto de respostas, que nem um terço das respostas 

dos consultados de todos estes segmentos responde firmemente “SIM”, quanto se 

trata do efetivo uso dos resultados das avaliações efetuadas. Nem mesmo superam 
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60% ao se considerar a soma das percepções “sim” e “praticamente sim”. Ainda é 

muito elevado o percentual dos que se declaram não aptos a responder, 

desconhecer, ou negar que tais fatos ocorram com significativa comunicação e uso 

do já publicado. 

Isto fica ainda mais claro nas Tabelas. 2.8.6 e 2.8.7, abaixo, resultado da 

consulta a professores e gestores, sobre seu uso do relatório da última avaliação 

institucional. 

 

Tabela 2.8.6 - Resultados da questão: “Você consultou o relatório da avaliação institucional do 
biênio 2004/2006 para melhoria das suas atividades?” 

Opções Gestores Professores 
Sim 32,8% 24,1% 
Praticamente sim 24,4% 20,5% 
Praticamente não 15,1% 14,5% 
Não 24,4% 26,3% 
Não estou apto a responder (desconheço) 3,4% 14,5% 

 

Tabela 2.8.7 - Resultados da questão: “A UnC utiliza as recomendações das comissões 
registradas nos relatórios de autorização e reconhecimento dos cursos?” 

Opções Gestores Professores 
Sim 31,9% 32,6% 
Praticamente sim 42% 29,9% 
Praticamente não 14,3% 7,4% 
Não 2,5% 1,9% 

Não estou apto a responder (desconheço) 9,2% 28,2% 

 

Fica evidenciado que são conflitantes estas respostas, pois não há como 

utilizar sem consultar e conhecer o conteúdo expresso nos resultados e nas 

recomendações do Relatório de (Auto) Avaliação Institucional, sendo mais fortes 

tanto para gestores como para professores o conhecimento e a utilização dos 

registros e das observações contidas nos últimos relatórios de autorização e 

reconhecimento de cursos, por serem amplamente discutidas e cobradas nos 

colegiados. Mesmo assim 28,2% dos professores declaram-se desconhecedores ou 

não aptos a responder sobre tais fatos. 

Assim os respondentes que afirmam NÃO ter consultado a avaliação 

institucional 2004/2006, constituem uma massa preocupante e inerte tanto de 

gestores (24,4%) como de professores (26,3%) a ser identificada e fortemente 

trabalhada. 
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Como positivo sobra a certeza que este público menos informado e menos 

comprometido com o uso das avaliações diminuiu no período que antecedeu a esta 

que ora se relata.  

 

Escala Grupo de indicadores 
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    

Quadro 2.103 - Síntese avaliativa dimensão 8 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 8: 
 

− a Avaliação tem sido constante na UnC, cumprindo sua missão de estimular o 
planejamento; 

− a coerência entre PDI, PPI e os PPCs atende ao plano geral; 
− o despertar crescente da comunidade interna para as possibilidades de mudanças e de 

alcance das metas projetadas; 
− Coerência do plano geral com o perfil do egresso. 

 

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 boa parte dos gestores e professores; 
− dificuldade de controle e informação contínua da execução do planejado. 
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Recomendações da CPA: 
 

− 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 Auto-

avaliação para que áreas, setores ou atividades ainda não avaliados possam ser 
incluídos criteriosamente; 

− investir em tecnologias e metodologias adequadas para a coleta dos dados; 
− criar o núcleo técnico de avaliação institucional na UnC, como suporte a CPA. 
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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. 

 

 

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.  
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A tabela 2.9.1 demonstra o número de vagas disponibilizadas para ingresso 

na UnC, oferecidas pelo vestibular ACAFE no primeiro semestre de 2008, 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. 

 

Tabela 2.9.1 - Demanda candidato/vaga UnC – Vestibular UnC/ACAFE – 1º semestre de 2008 
Campus/ 
Núcleo 

Curso Total de 
Vagas 

Total de 
Inscritos 

Candidatos 
por Vaga 

Canoinhas Engenharia em Telecomunicações 50 9 0,18 
Canoinhas Engenharia Elétrica 50 93 1,86 
Canoinhas Engenharia Florestal 50 43 0,86 
Canoinhas Farmácia 50 41 0,82 
Canoinhas Medicina Veterinária 50 73 1,46 
Canoinhas Optometria 50 23 0,46 
Canoinhas Técnico em Radiologia 50 10 0,20 

Canoinhas Tecnologia em Paisagismo e 
Jardinagem 60 6 0,10 

Canoinhas Tecnologia em Prótese Dentária 50 4 0,08 
Concórdia Administração 50 64 1,28 
Concórdia Direito 50 75 1,50 
Concórdia Enfermagem 40 22 0,55 
Concórdia Engenharia Ambiental 50 69 1,38 
Concórdia Nutrição 40 18 0,45 
Concórdia Sistemas de Informação 50 17 0,34 
Curitibanos Educação física 50 28 0,56 

Curitibanos Engenharia de Controle e Automação 
Mecatrônica 50 17 0,34 

Mafra Administração 70 92 1,31 
Mafra Ciências Biológicas 55 43 0,48 
Mafra Educação física 60 73 1,22 
Mafra Fisioterapia 50 41 0,82 
Mafra Direito 50 37 0,74 

 

Na tabela 2.9.2 é demonstrado o número de vagas disponibilizadas para 

ingresso na UnC oferecidos pelo vestibular ACAFE, no primeiro semestre de 2009, 

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. 

 

Tabela 2.9.2 - Demanda candidato/vaga UnC – Vestibular UnC/ACAFE – 1º semestre de 2009 
Campus/ 
Núcleo 

Curso Total de 
Vagas 

Total de 
Inscritos 

Candidatos 
por Vaga 

Canoinhas Engenharia de Produção 50 20 0,40 
Canoinhas Engenharia Elétrica 50 33 0,66 
Canoinhas Engenharia Florestal 50 23 0,46 
Canoinhas Farmácia 50 31 0,62 
Canoinhas Medicina Veterinária 50 48 0,96 
Canoinhas Optometria  50 26 0,52 
Canoinhas Técnico em Radiologia 50 13 0,26 
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Campus/ 
Núcleo 

Curso Total de 
Vagas 

Total de 
Inscritos 

Candidatos 
por Vaga 

Concórdia Administração 50 69 1,38 
Concórdia Direito 50 90 1,80 
Concórdia Enfermagem 40 28 0,70 
Concórdia Engenharia Ambiental 50 67 1,34 
Concórdia Nutrição 40 25 0,63 
Concórdia Sistemas de Informação 50 22 0,44 
Curitibanos Arquitetura e Urbanismo 50 43 0,86 

Curitibanos Engenharia de Controle e Automação 
Mecatrônica 50 24 0,48 

Mafra Administração  100 76 0,76 
Mafra Direito 50 68 1,36 
Mafra Educação física 60 84 1,40 
Mafra Fisioterapia 50 31 0,62 
Mafra Sistemas de Informação 50 33 0,66 

 

Analisando as tabelas 2.9.1 e 2.9.2 obtém-se no 1º semestre de 2008, o 

número médio de 0,77 candidatos por vaga, e no 1º semestre de 2009 o número 

médio de 0,81 candidatos por vaga, o que demonstra a dificuldade da instituição em 

preencher as vagas disponibilizadas em seus cursos no vestibular ACAFE. 

São ainda realizados processos seletivos especiais visando ampliar o 

ingresso de alunos. 

Um dado relevante é o comparativo entre o número de alunos concluintes do 

Ensino Médio e a oferta de cursos da UnC. 

Pesquisa realizada no mês de agosto de 2008 junto à 6ª Gerência de 

Educação de Concórdia, 11ª de Curitibanos, 25ª de São Bento do Sul e 26ª de 

Canoinhas, demonstram uma demanda significativa de alunos, possíveis 

vestibulandos da UnC. 

A tabela 2.9.3 apresenta um comparativo entre a oferta de vagas pela UnC e 

o número de concluintes do ensino médio agrupados por Gerência de Educação – 

GERED. 

 

Tabela 2.9.3 - Comparativo da Oferta de Vagas da UnC e Número de Concluintes do Ensino 
Médio por Gerência de Educação 

Campus Oferta de Vagas Concluintes do 
Ensino Médio 

Canoinhas 1560 1.439 
Concórdia 605 1.104 
Curitibanos 485 503 
Mafra 1.425 2.190 

Total 4.075 5.236 
Fonte: Gerências Regionais de Educação (26/08/2009) 
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A tabela a seguir demonstra o número de inscrições para o vestibular 2009 

bem como em vagas remanescentes, fazendo um comparativo com as matrículas 

efetivadas. 

 

Tabela 2.9.4 - Inscrições no Vestibular 2009 e Processo Seletivo UnC em Relação ao Número 
de Matrículas Efetivadas 

CAMPUS Nº total de 
Inscrições 

Nº de Matrículas 
Efetivadas 

Relação entre Inscritos e 
Matriculados 

Canoinhas 927 453 48,9% 
Concórdia 575 349 60,7% 
Curitibanos 316 215 68,0% 
Mafra 555 554 99,8% 

Total 2.373 1.571 66,20% 

 

Considera-se que a demanda de concluintes do Ensino Médio não é toda 

absorvida pela UnC. Muitos destes alunos distribuem-se entre os vestibulares das 

Universidades Federais, Estaduais, do Sistema ACAFE e outras, e ainda, uma 

parcela significativa não dá continuidade aos estudos, inserindo-se no mercado de 

trabalho para, posteriormente optarem pelo Ensino Superior ou não. 

A continuidade de estudos, definição de uma instituição e escolha de uma 

graduação acontece posteriormente à conclusão do Ensino Médio, quando o futuro 

acadêmico  já está empregado  e consegue manter os custos de sua graduação. 

A situação sócio-econômica dos concluintes do Ensino Médio, é outro fator 

significativo a considerar. Na grande maioria são oriundos da classe C e D, ou seja, 

de famílias assalariadas ou que recebem aproximadamente  3 salários mínimos 

mensalmente. Portanto, esta é  a clientela que se candidata às vagas ofertadas pela 

UnC em seus vestibulares e processos seletivos. A política de atendimento ao 

acadêmico  é reforçada pelos benefícios que esta oferece aos seus ingressantes, 

possibilitando-lhes a permanência no Ensino Superior. Este fator é comprovado pelo 

programa de bolsas oferecido pela universidade, através do Serviço de Apoio ao 

Estudante-SAE. Observa-se uma  demanda maior por estas bolsas nas fases iniciais 

dos cursos de graduação que nas demais fases subseqüentes. 

Esta realidade suscita  um olhar mais atento por parte da Universidade, 

buscando rever a  oferta de cursos e suas respectivas vagas, o acesso e as políticas 

voltadas para manutenção dos  acadêmicos.. 
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2.9.1.2 Critérios de seleção e matrícula 

 

 

Os critérios de seleção e matrícula estão estabelecidos no Regimento Geral 

da UnC, operacionalizados por editais oriundos do CONSUN, Reitoria e Pró-

Reitorias.  

No limite das vagas existentes a Universidade  poderá aceitar transferência e 

reingresso (interna ou externa), conforme Regimento Geral e Resolução UnC-

CONSEPE 163/2004. 

 

 

2.9.2 Política de Permanência dos Estudantes na UnC: Financiamento de 

Estudos e Acompanhamento Psicopedagógico 

 

 

Nos indicadores a seguir estão descritas políticas que visam manter o 

academico na instituição, as quais  são divididas em programas, bolsa e 

financiamento de estudos, programas de acompanhamento psicopedagógico, além 

de  orientação e acompanhamento profissional. 

 

 

2.9.2.1 Relação compatível de alunos beneficiados com bolsas, no período da 

avaliação e as metas propostas no PIDI 

 

 

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, bolsas para projetos de 

extensão e pesquisa são ofertadas com recursos provindos da instituição, além de 

contar com recursos de prefeituras e do governo do estado de SC para concessão.  
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2.9.2.1.1 Bolsas oferecidas em 2008 

 

 

A tabela 2.9.5 descreve a origem dos recursos e o número de alunos 

atendidos com bolsas de estudo em cada campus da UnC, em 2008. Observa-se 

que a UnC disponibiliza ainda, linhas de crédito, para financiamento de estudos, o 

que auxilia na permanência dos acadêmicos na universidade. 

 

Tabela 2.9.5 - Origem dos Recursos e Número de Alunos Atendidos por Campus, no ano de 
2008 

Tipo de Bolsa Canoinhas Concórdia Curitibanos Mafra Total 
Bolsa de Assistência Social 235 33 - - 268 
Bolsa Estudo/Empresa 78 - 03 - 81 
Bolsa Familiar 389 - 137 - 526 
Bolsas Artigo 170 Extensão 307 411 109 312 1139 
Bolsas Artigo 170 Pesquisa - 17 09 20 46 
Bolsas de Estudo Prefeitura 13 59 84 - 156 
Bolsa Atleta 5 - - - 5 
Bolsa Idoso 6 - - - 6 
Bolsas Institucionais - 65 140 - 205 
CREDUNC/ PROFINS - 03 - - 3 
PAEC - - 05 17 22 

Total 1033 588 487 349 2.457 
Fonte: Pró Reitoria de Extensão e Cultura - UnC, 2009 

 

 

2.9.2.2 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. 
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2.9.2.3 Funcionamento de programas voltados ao acompanhamento 

psicopedagógico dos alunos 

 

 

Abaixo estão citados programas que a UnC desenvolve para 

acompanhamento psicopedagógico de seus alunos. 

i. Grupo de Ajuda Mútua – GAM: apoio de psicólogos no sentido de ajudar 

alunos a tratar de problemas de relacionamento e sociais, que possam estar 

interferindo no desenvolvimento das suas potencialidades.  

ii. Serviço de Assistência Pedagógica – SAPE: atividade que visa oferecer 

apoio ao acadêmico em questões relativas ao processo de ensino e 

aprendizagem, que estejam interferindo na rotina do estudante.  

 

iii. Projeto Mais Vida: é um projeto desenvolvido para os acadêmicos, no 

sentido de auxiliar nos problemas referentes às dependências de drogas 

químicas. Também são desenvolvidos folhetos e campanhas de orientações 

e prevenções, além de palestras realizadas nas diversas turmas dos cursos 

de graduação.  

 

 

2.9.2.4 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. 

A UnC mantém em seus campi uma centro de atendimento aos estudantes 

através do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, que coordena e 

acompanha os estágios remunerados.  
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2.9.3 Participação dos Estudantes nas Atividades Acadêmicas (eventos, 

iniciação científica, intercâmbios, estágios, extensão e órgãos 

colegiados) 

 

 

Os indicadores, nesta categoria, visam informar sobre a participação efetiva 

do corpo discente em convênios de intercâmbio, eventos ou órgãos de 

representação universitária, bem como sua forma de divulgação. 

 

 

2.9.3.1 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. 

As instituições com as quais a UnC mantém convênio foram citadas na 

dimensão 2 no indicador 2.2.1.5. 

 

 

2.9.3.2 Participação discente nos eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos 

promovidos e organizados pela UnC 

 

 

As relações dos cursos, projetos e atividades identificando o público alvo, 

clientela, período, carga horária, linha de extensão e coordenador ou entidade 

envolvida nos eventos encontra-se em anexo no relatório de atividades elaborado 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UnC. 
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2.9.3.3 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, indicador 2.2.1.4. 

Cita-se ainda a revista Iniciação, onde acadêmicos podem publicar artigos 

científicos produzidos. 

 

 

2.9.4 Acompanhamento aos Egressos 

 

 

Os indicadores a seguir referem-se às atividades voltadas para os egressos 

da instituição, nos processos de formação continuada, bem como, no contato regular 

para com estes. 

A UnC não dispõe de um programa específico de comunicação com 

egressos. Há apenas contatos ocasionais. Para avaliar a aprovação dos cursos que 

egressos concluíram foi elaborada a questão: “Indicaria alguém para fazer o mesmo 

curso que você concluiu?”. Os resultados encontram-se na tabela a seguir. 

 

Tabela 2.9.6 - Resultados da questão: “Indicaria alguém para fazer o mesmo curso que você 
concluiu?” 

Opções Egressos 
Sim 58,9% 
Praticamente sim 22,8% 
Praticamente não 8,4% 
Não 7,9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,3% 

 

Através da análise dos dados verifica-se que a grande maioria indicaria os 

cursos da UnC (citando as categorias “sim” e “praticamente sim”. Há porém a 



 

 253 

preocupação com os que não indicariam (ou praticamente não indicariam) os quais 

somam 16,3% dos egressos. 

 

 

2.9.4.1 Disponibilidade de canais de comunicação sistemática com os egressos 

 

 

Cada campus usa uma estratégia diferente de comunicação com seus 

egressos. O contato pode ser realizado através de mala direta, jornais internos 

informativos e, ainda, por contato telefônico, informando sobre novos programas de 

ensino e encontros proporcionados pela universidade. 

A criação de mecanismos de contato com egressos, através da Ouvidoria no 

site da instituição. O contato com os egressos não é sistematizado, mas eventual 

(i.e. ofertas de empregos, encontros eventuais com ex-alunos e ofertas de novos 

cursos).  

As questões a seguir foram direcionadas aos egressos com objetivo de 

verificar como se dá a comunicação destes com a Universidade 

 

Tabela 2.9.7 - Resultados da questão: “Você tem acesso às informações das atividades 
desenvolvidas pela UnC?” 

Opções Egressos 
Sim 25,7% 
Praticamente sim 42,9% 
Praticamente não 25,7% 
Não 3,9% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,0% 

 

 

Tabela 2.9.8 - Resultados da questão: “Você mantém contato com seus ex-professores e 
colegas?” 

Opções Egressos 
Sim 45,3% 
Praticamente sim 33,2% 
Praticamente não 18,1% 
Não 2,4% 
Não estou apto a responder (desconheço) 0,3% 
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Tabela 2.9.9 - Resultados da questão: “Você gostaria de participar em encontros de egressos 
da UnC?” 

Opções Egressos 
Sim 70,7% 
Praticamente sim 16% 
Praticamente não 5% 
Não 5,8% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1,6% 

 

Percebe-se pela análise das tabelas que os egressos pouco conhecem sobre 

as atividades desenvolvidas e que, de uma certa maneira gostariam de participar de 

encontros para estreitar a relação com a Universidade. 

 

 

2.9.4.2 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 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/CONSEPE/094/2004, em 17/09/2004. 

Os cursos e atividades também são ofertados através de programas de 

extensão, que têm como objetivo a formação profissional dos egressos, permitindo a 

melhoria de vida, 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 realiza cursos de graduação, pós 

graduação e extensão, os quais são divulgados para toda a comunidade, inclusive 

para egressos. A tabela a seguir apresenta dados referentes ao recebimento de 

materiais de divulgação por parte dos egressos. 
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Tabela 2.9.10 - Resultados da questão: “Recebe material de divulgação de novos cursos 
ofertados pela UnC (graduação, extensão ou pós-graduação)?” 

Opções Egressos 
Sim 28,3% 
Praticamente sim 23,3% 
Praticamente não 23% 
Não 23,6% 
Não estou apto a responder (desconheço) 1% 

 

Analisando a tabela, é possível observar incoerências no processo de 

divulgação de novos cursos, que deve ser analisado pelo setor de comunicação da 

instituição. 

 

 

2.9.5 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. 

 

 

2.9.5.1 Oferta de serviços de informação e ajuda específica ao aluno: estágios, 

alojamentos, senhas para acesso a sites e e-mail, editais e outros 

 

 

Os serviços de informação e apoio aos acadêmicos são realizados pelo SAE, 

sendo que  na oportunidade de estágio,  o mesmo é responsável em contatá-los. No 

caso da necessidade de alojamento em regime especial ou eventos, a UnC o 

disponibiliza as próprias dependências. 

Os e-mails são fornecidos somente para colaboradores da UnC, não existindo 

uma política de controle e acesso aos alunos matriculados ou egressos. 
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2.9.5.2 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 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. 

 

Escala Grupo de indicadores 
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   
2.9.2.1 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   

2.9.3.1 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   

2.9.4.1 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    

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      

Quadro 2.104 – Síntese avaliativa da dimensão 9 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 
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Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a 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. 

 

 

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. 

 

 

Recomendações da CPA: 
 

− 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, pesquisá-los sobre cursos de 

atualização e formação continuada; 
− estimular os docentes e discentes para publicação de suas produções (qualis); 
− estimular a participação da representação discente nos colegiados; 
− fomentar a oferta de meios de divulgação de trabalhos e produção discente e docente. 
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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 - FUnC, Mantenedora 

da Universidade do Contestado - UnC é constituído pelos bens corpóreos e 

incorpóreos, títulos e direitos, doados, legados ou cedidos; pelos bens adquiridos no 

exercício de suas atividades, com recursos provenientes de rendas patrimoniais.  

A principal fonte de receita é constituída pelas semestralidades pagas pelos 

alunos dos cursos de Educação Básica, Graduação, Pós-Graduação e Extensão. . 

Incorpora a receita, prestações de serviços, recursos para execução de projetos e 

outros eventos.  

Para a consecução de seus objetivos a Fundação se compromete em garantir 

os recursos necessários e suficientes, tais como: 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. 

Tanto na previsão de receitas, como na distribuição de despesas a Fundação 

vem mantendo um padrão ao longo dos anos, utilizando dois terços para custeio e 

de um terço para capital, com isso garantindo, tanto a manutenção e a conservação, 

quanto o crescimento e o desenvolvimento institucional. 

É necessário destacar que a UnC passou no ano de 2009 por um processo de 

reestruturação organizacional que culminou com a troca de mantenedora. Esta nova 

estrutura mudou os mecanismos de orçamento e processos financeiros. Por isso, o 

ano de 2010 é de ajustes e criação dos novos processos organizacionais.  

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.  
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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 

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 aquilo que é necessário como condição 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 e tem sempre atualizadas as 

Certidões que comprovam a regularidade com seus compromissos de encargos 

sociais e tributários.  

 

 

2.10.1 Políticas de Aplicação de Recursos - Índice de Liquidez - Balanço e 

Balancetes - 31/12/2009  

 

2.10.1.1 - Liquidez Imediata = 
..CP

Disponível
 

2009 
Liquidez Imediata 

1,08 
Balanço FUnC/2009 

 



 

 260 

2.10.1.2 - Liquidez Seca = 
CirculantePassivo −

Estoques - AC
  

2009 
Liquidez Seca 

4,30 
Balanço FUnC/2009 

 

2.10.1.3 - Liquidez Corrente = 
PC

AC
 

2009 
Liquidez Corrente 

4,36 
Balanço FUnC/2009 

 

2.10.1.4 - Liquidez Geral = 
ELPPC

RLPAC

+

+
 

2009 
Liquidez Geral 

4,80 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2 Políticas de Aplicação de Recursos - Índices de Estrutura Imobilização 

do Patrimônio Líquido 

 

 

2.10.2.1 - Imobilização Patrimônio Líquido = 
PL

AP
 

2009 
Imobilização Patrimônio Líquido 

1,22 
Balanço FUnC/2009 

 

2.10.2.2 - Aplicação Depreciação = 
oDepreciaçã

Invest
 

2009 
Aplicação Depreciação 

0,10 
Balanço FUnC/2009 
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2.10.2.3 - Aplicação em Melhorias e Reformas = 
oDepreciaçã

Mant
 

2009 Aplicação em Melhorias e 

Reformas 0,41 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.4 - Rentab. P. Líquido = 
Líquido P.

Líquido Result.
 

2009 
Rentab. P. Líquido 

0,40 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.5 - Imob. P. Líquido = 
L. P.

Inv. )( Imob. At. +
 

2009 
Imob. P. Líquido 

0.76 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.6 - Imob. At. Total = 
Total Ativo

Inv. )( Imob. At. +
 

2009 
Imob. At. Total 

0,72 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.7 - Endivid P. Líquido = 
Líquido At. P

Real P
 

2009 
Endivid P. Líquido 

0,08 
Balanço FUnC/2009 
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2.10.2.8 - Endivid. At. Total = 
Total Ativo

Real Passivo
 

2009 
Endivid. At. Total 

0,60 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.9 - Margem Garantida = 
Real Passivo

A.T.
 

2009 
Margem Garantida 

17,78 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.2.10 - Remuneração Cap. Terceiros = 
Real Passivo

Financeira Desp.
 

2009 
Remuneração Cap. Terceiros 

0,56 
Balanço FUnC/2009 

 

 

2.10.3 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 
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2.10.4 Índice de Liquidez 

 

 

Os índices de liquidez da instituição estão dentro da normalidade existindo R$ 

1,08 (um real e oito centavos) de valores imediatamente disponíveis para cada R$ 

1,00 (um real) de dívidas com vencimento até 360 dias da data do balanço, 

comparando com o índice de 2008, verifica-se uma melhora em 35,28%. 

O índice de liquidez seca e corrente são bastante próximos, haja visto que se 

trata de uma instituição de ensino, onde os estoques têm pouca representatividade 

no campo dos bens e direitos, sendo o quociente apresentado 4,30 e 4,36 

respectivamente, indicando assim que a instituição tem 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 vencimento de suas obrigações e o 

recebimento de seus direitos, mas considerando que os valores ativos superam os 

passivos em 30%, podemos concluir que existe uma boa situação de solvabilidade 

da instituição. Estes índices tiveram uma elevação de 265 e 285 respectivamente. 

O índice de liquidez geral representa comparação entre a totalidade dos 

direitos de curto e logo prazo com a totalidade das obrigações de curto e longo 

prazo, a instituição possui para cada R$ 1,00 (um real) de obrigações, R$4,80 

(quatro reais e oitenta centavos), de valores ativos. 

Ao analisar este índice podemos concluir que a instituição não possui 

financiamentos a longo prazo. 

 

 

2.10.5 Índice de Estrutura de Imobilização do Patrimônio Liquido 

 

 

Os índices de imobilização da instituição estão dentro da normalidade, sendo 

que todo o ativo imobilizado é financiado com capital próprio, sem em 2009  para 

cada R$1,00 (um real) do ativo permanente o capital próprio é de R$1,22 (um real e 

vinte dois centavos). 



 

 264 

A instituição vem realizando investimento ao longo dos anos de forma 

equilibrada, indicando assim que os valores investidos em sua estrutura física são 

muito superiores aos valores atribuídos ao desgaste de seus bens. 

A imobilização de seus valores de ativo representa 72% (setenta e dois por 

cento), restando assim 28% (vinte oito por cento) em valores ativos circulantes e de 

logo 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 é pequeno representando os capitais de 

terceiros apenas 12,77% dos valores de seu capital próprio. E possível verificar 

através dos índices que o ativo da instituição é financiado por 5,62% de capitais de 

terceiros e 94,38% de capitais próprios. 

A 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$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) de valores ativos. Sendo que a margem de 

garantia teve um aumento considerável em relação ao exercício anterior. 

 

 

Escala Grupo de indicadores 
5 4 3 2 1 NA 

10.1.1 Orçamento anual compatível com metas traçadas 
no Plano de Desenvolvimento Institucional – PIDI. 

  X    

10.1.2 Execução orçamentária compatível com proposta 
orçamentária anual. 

 X     

10.1.3 Fluxo de Caixa compatível com Execução 
orçamentária. 

    X  

10.1.4 Previsão orçamentária para as áreas 
institucionais: ensino, pesquisa, extensão, cultura e 
gestão. 

 X     

10.1.5 Adequação dos investimentos em segurança 
pessoal, física e intelectual. 

   X   

10.2.1 Liquidez Imediata = mostra o quanto se dispõe 
imediatamente para saldar dívidas de curso prazo para 
cada R$ 1,00. 

  X    

10.2.2 Liquidez Seca = mostra a capacidade de 
pagamento da instituição a curto prazo para cada R$ 
1,00 excluindo os estoques. 

    x  

10.2.3 Liquidez Corrente = mostra a capacidade de 
pagamento da instituição a curto prazo para cada R$ 
1,00. 

    x  

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) ralecionando-se com tudo o que já 
se assumiu como dívida (curto e longo prazo) para cada 

    X  
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Escala 
Grupo de indicadores 

5 4 3 2 1 NA 
R$ 1,00. 
10.3.1 Imobilização Patrimônio Líquido (AP/PL). Quanto 
menor, melhor. 

    x  

10.3.2 Participação de Capital de Terceiros (PC + 
ELP/PL). Quanto menor melhor. 

   x   

10.3.3 Provisionamento e aplicação de recursos de 
depreciação para investimentos.  

X      

10.3.4 Adequação do espaço físico às demandas da 
instituição: salas de aula, biblioteca, laboratórios, 
cantinas, livrarias, etc. 

 X     

10.3.5 Investimentos na ampliação do espaço físico de 
acordo com as demandas projetadas no PIDI. 

  X    

10.3.6 Adequação entre as necessidades de 
manutenção e conservação e os recursos destinados 
para o ensino, pesquisa e extensão.  

  X    

10.3.7 Investimento em previdência complementar.      X 
10.4.1 Existência de Plano de Cargos e Salários e a sua 
aplicação. 

   X   

10.4.2 Cumprimento das obrigações trabalhistas.   X    
10.4.3 Regularidade no pagamento de salários nos 
últimos 6 (seis) meses (jul-dez/2009). 

X      

10.4.4 Existência de programas para capacitação dos 
docentes e técnico-administrativos. 

   X   

10.4.5 Comprometimento da folha de pagamento (salário 
+ encargos + terceiros) em relação a receita bruta. 

   X   

10.4.6 Projeção de Fluxo de Caixa Futuro com pessoal 
(5 anos) considerando-se variáveis de mercado. 

    X  

10.4.7 Rotatividade Docente e Técnico Administrativo.   X    
10.4.8 Absenteísmo Docente e Absenteísmo Técnico 
Administrativo. 

    X  

Quadro 2.105 – Síntese avaliativa dimensão 10 
Escala: NA – Não se aplica     1 – Sem Evidência     3 – Evidência Parcial     5 – Evidência Completa 

 

Pontos positivos que podem ser enfatizados sobre a dimensão 10: 
 

− A regularização da situação legal da FUnC e da UnC junto aos órgãos controladores e 
reguladores das Instituições Educacionais.  

− Índices 2009 indicam a sustentabilidade financeira da instituição; 
− Investimentos em laboratórios, acervo bibliográfico e equipamentos; 
− Pagamentos dos salários em dia. 
−   

 

 

Pontos frágeis que requerem melhoria na dimensão 10: 
 

− A reestruturação organizacional e administrativa. 
−  Endividamento das Fundações Antigas. 
− Não cumprimento dos requisitos legais para o status de universidade.  
−  
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Recomendações da CPA: 
 

− A CPA recomenda que o processo transitório seja transparente e com planejamento. 
Também sejam equacionadas as questões financeiras no menor espaço de tempo 
possível. 

− Que sejam implementadas ações para redução de custo e otimização dos recursos 
humanos, financeiro, materiais, bens e equipamentos. 
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CAPÍTULO III – RECOMENDAÇÕES FINAIS DA CPA 

 

 

O primeiro capítulo deste relatório apresentou os objetivos, metodologia e 

cronograma e todas as ações necessárias para a implementação da auto-avaliação 

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 sente-se 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 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  

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. 
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ANEXO A – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOCENTE 2º SEMESTRE DE 2009 

 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

  

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

 

 

 

 

 

 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOCCEENNTTEE  

  22ºº  SSEEMMEESSTTRREE  DDEE  22000099  

  

 

 

 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação  

CPA - Local/UnC 

 

 

 

 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

 

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
 
 
 
 

A avaliação do desempenho das atividades docentes é um processo que é 

realizado sistematicamente pela Comissão Própria de Avaliação - CPA. O processo 

da avaliação é bianual e ocorre no final letivo de cada semestre, conforme calendário 

estabelecido pela CPA. No processo avaliativo, participam alunos da graduação, 

professores e coordenadores de curso de graduação. Em 2009, o processo avaliativo 

do segundo semestre foi realizado no período de 18 de novembro a 18 de dezembro 

de 2009, nos termos da Resolução UnC-CONSEPE 68/2009, que estabelece critérios 

e procedimentos para a avaliação do desempenho docente nos cursos de graduação 

da UnC. O processo seguiu as etapas de conscientização dos alunos, professores e 

coordenadores. Com os coordenadores ocorreram reuniões desde o início do 

segundo conforme cronograma proposto pela direção acadêmica. 

Nas primeiras reuniões foram apresentadas as propostas da resolução 

68/2009, onde foram solicitadas sugestões aos coordenadores e que os mesmos 

discutissem nos seus colegiados de curso. A Resolução 68/2009 foi aprovada pelo 

CONSEPE em 19 de outubro de 2009, revogada a Resolução UnC/CONSEPE 

127/2008. A partir da aprovação da Resolução deu-se início ao processo de avaliação 

do desempenho docente em todos os campi da UnC. 

Nos campi foi planejado e executado todas as fases do plano de aplicação do 

processo de avaliação do desempenho docente. Após este planejamento foi realizada 

uma reunião com os alunos representantes de turmas, para conscientização e 

esclarecimentos da realização do processo de avaliação. Os instrumentos foram 

aplicados em todas as turmas e em seguida os professores fizeram suas auto-

avaliações. Na seqüência os coordenadores fizeram a avaliação dos professores de 

seus cursos.  

Os resultados são apresentados por intervalos nas escalas de 0 a 1; 1 a 2; 2 

a 3; 3 a 4; 4 a 5, destacados em quadros gerais e parciais (Resolução UnC-

CONSEPE 68/2009).  

 
Art. 9º. A nota final da avaliação de cada docente por 
disciplina será obtida pela seguinte fórmula: 
NF = (0,6*MA) + (0,4*NC), onde: 
NF = Nota final; 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

MA = Média da avaliação pelos discentes; 
NC = Nota do Coordenador. 
 
Parágrafo único: A nota final será expressa através de um 
conceito de desempenho do docente, de acordo com a 
seguinte classificação: 
A – Ótimo, intervalo de 4 (quatro) a 5 (cinco) pontos; 
B – Bom, intervalo de 3 (três) a 3,99 (três vírgula noventa e 
nove) pontos; 
C – Regular, intervalo 2 (dois) a 2,99 (dois vírgula noventa 
e nove) pontos; 
D – Insuficiente, abaixo de 2 (dois) pontos. 

 
 

 

1 RESULTADOS 
 
1.1 Número de professores, coordenadores e discentes que participaram da 

avaliação. 

 
 Canoinhas Concórdia Curitibanos Mafra 

Quantidade de alunos que 

responderam o questionário 
1323 1110 453 1530 

Quantidade de professores que 

responderam a autoavaliação  
82 97 177 105 

Quantidade de coordenadores que 

avaliaram os docentes 
19 15 10 17 

 
 
1.2 Média finais por fases e curso 
 
 
CAMPUS DE CURITIBANOS 

Curso Fase Nota final 

2ª 4,72 

4ª 4,74 

6ª 4,69 

ADMINISTRAÇÃO 

8ª 4,55 

   

ARQUITETURA E URBANISMO 2ª 4,41 

   

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2ª 4,72 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

Curso Fase Nota final 

4ª 4,05 

6ª 4,43 

8ª 4,38 

   

2ª 4,46 

4ª 4,38 

6ª 4,35 

8ª 4,65 

DIREITO 

10ª 4,55 

   

2ª 4,64 

4ª 4,42 

6ª 4,51 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

8ª 4,52 

   

2ª 4,59 

4ª 4,70 

6ª 4,41 

8ª 4,51 

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MECATRÔNICA 

10ª 4,40 

   

MATEMÁTICA 4ª 4,70 

   

2ª 4,72 

6ª 4,40 PEDAGOGIA 

8ª 4,40 

   



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

Curso Fase Nota final 

6ª 4,83 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

8ª 4,86 

   

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 8ª 4,87 

   

TECNOLOGIA EM GESTÃO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2ª 4,44 

 
 
 
 
CAMPUS DE CANOINHAS 

Curso Fase Nota final 
Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

2ª 4,46 4,88 

4ª 4,42 4,78 

6ª 4,51 4,85 

7ª 4,03 4,81 

ADMINISTRAÇÃO 

8ª 4,69 4,88 

    

2ª 4,73 4,87 

4ª 4,79 4,93 ARTES VISUAIS 

8ª 4,82 4,90 

    

2ª 4,63 4,79 

ARTES VISUAIS - PU 

4ª 4,71 4,86 

    

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2ª 4,54 4,67 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

4ª 4,29  

6ª 4,42 4,40 

8ª 4,08 4,40 

    

2ª 4,72 4,85 

4ª 4,68 4,89 

6ª 4,67 4,88 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

8ª 4,86 5,00 

    

4ª  4,40 
CIÊNCIAS SOCIAIS COM ÊNFASE EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
5ª  4,73 

    

2ª 4,22 4,90 

4ª 4,40 4,71 

6ª 4,42 4,76 

8ª 4,28 4,64 

DIREITO 

10ª  4,91 

    

2ª 4,50 4,73 

4ª 4,63 4,00 

5ª 4,59  

6ª 4,27  

8ª 4,23  

DIREITO - PU 

10ª 4,20  

    

EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª 4,85  



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

4ª 4,92  

8ª 4,94 4,73 

    

2ª 4,69 4,62 

6ª 4,87 4,76 ENFERMAGEM 

8ª 4,83 4,90 

    

2ª 4,63 4,80 

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 

4ª 4,51 4,49 

    

2ª 4,39 4,82 

3ª 4,68 4,78 ENGENHARIA ELÉTRICA 

4ª 4,36 4,87 

    

6ª 4,63 4,97 

8ª 3,85 4,37 ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

10ª 3,99 4,40 

    

ENGENHARIA FLORESTAL 4ª  5,00 

    

ENGENHARIA FLORESTAL - RE 3ª  4,73 

    

1ª  4,80 

2ª  4,72 

FARMÁCIA 
 

3ª  4,73 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

3ª  4,57 

4ª  4,50 

5ª  4,57 

6ª  4,55 

7ª  4,60 

    

2ª 4,92 5,00 

4ª 4,75 4,84 

6ª  5,00 

LICENCIATURA EM PEDAGÓGIA 

8ª 4,94 5,00 

    

1ª  4,93 

2ª  4,93 

3ª  4,60 

4ª  4,80 

5ª  4,87 

7ª  4,63 

MEDICINA VETERINÁRIA 

8ª  4,57 

    

1ª 4,73 4,87 

2ª 4,54 4,80 OPTOMETRIA 

4ª 4,47  

    

2ª 4,40 4,25 

4ª  4,60 

6ª 4,35 4,72 

PSICOLOGIA 

7ª 4,48 4,62 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

8ª 4,42 4,64 

10ª 4,64 4,70 

    

SERVIÇO SOCIAL 2ª 4,10 4,76 

    

1ª 4,76  

2ª 4,67 4,33 

4ª 4,60 4,53 

6ª 4,45  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

8ª 4,78  

    

2ª 4,49 4,76 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

4ª 4,82 4,77 

    

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PAPEL E 
CELULOSE 

4ª  4,00 

    

3ª  4,93 

TURISMO 

8ª  4,93 

 
 
 
 
CAMPUS DE MAFRA 

Curso Fase Nota 
final 

Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

6ª 4,31 4,62 

ADMINISTRAÇÃO 

8ª 4,44 4,70 

    

ADMINISTRAÇÃO 2ª 4,53 4,87 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

4ª 4,23 4,87 

    

2ª 4,38 4,80 

ADMINISTRAÇÃO – T2 

4ª 4,42 4,73 

    

2ª 4,44 4,76 

4ª 4,30 4,60 

6ª 4,15 5,00 

ADMINISTRAÇÃO – RIO NEGRINHO 

8ª 4,26 4,80 

    

2ª 4,76 4,73 

4ª 4,55 4,78 

6ª 4,32 4,84 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

8ª  5,00 

    

2ª 4,39 4,90 

4ª 4,15 4,96 

6ª 4,18 4,87 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MAFRA N 

8ª 4,31 4,93 

    

4ª 4,54 4,93 

6ª 4,00 4,91 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - RIO NEGRINHO 

8ª 4,39 4,80 

    

COMÉRCIO EXTERIOR - MAFRA 8ª 4,58 4,80 

    



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

4ª  4,52 

6ª 4,45 4,57 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

8ª 4,36 4,63 

    

DESIGN - RIO NEGRINHO 2ª 4,46 4,62 

    

4ª 3,96 4,47 

6ª 4,60 3,87 

8ª 4,47 4,20 

DIREITO  

10ª 4,56 4,56 

    

2ª 4,30 4,55 

3ª 4,32 4,59 

5ª 4,53 2,91 

7ª 4,59 4,44 

DIREITO  

9ª 4,25 4,50 

    

2ª 4,66 4,84 

4ª 4,67 4,73 

6ª 4,53 4,83 

7ª 4,83 4,77 

EDICAÇÃO FÍSICA  

8ª 4,68 4,58 

    

2ª 4,79 4,83 

4ª 4,33 4,87 

ENFERMAGEM  

6ª 4,52 4,77 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

8ª 4,68 4,93 

    

2ª 4,40 4,80 

4ª 4,53 4,97 

6ª 4,44 4,97 

FISIOTERAPIA  

8ª 4,34 5,00 

    

6ª 4,91 4,80 

HISTÓRIA  

8ª 5,00 4,77 

    

LETRAS  8ª 4,92  

    

MATEMÁTICA  4ª 4,74 4,87 

    

6ª 4,84 4,73 

MATEMÁTICA  

8ª 4,93  

    

6ª 4,79  

PEDAGOGIA – LICENCIATURA RIO NEGRINHO ESP 

8ª 4,89  

    

2ª 4,68 4,73 

4ª 4,35 4,81 

6ª 4,52 4,76 

8ª 4,78 4,69 

PSICOLOGIA - BACHAREL E PSICOLOGO  

10ª 4,77  

    



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

2ª 4,25 4,65 

4ª 4,48 4,78 

6ª 4,43 4,76 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

8ª 4,38 4,70 

    

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS - RIO 
NEGRINHO N 6ª 4,65 4,83 

    

TECNOLOGIA EM MÓVEIS - RIO NEGRINHO N 6ª 4,64 4,79 

    

TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS – 
PAPANDUVA N 4ª 4,64 4,66 

    
 
 
 
CAMPUS DE CONCÓRDIA 

Curso Fase Nota 
Final 

Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

2ª 4,40 4,47 

4ª 4,50 4,53 

6ª 4,26 4,67 

ADMINISTRAÇÃO 

8ª 4,51 4,98 

    

2ª 4,11 4,51 

4ª 4,44 4,68 

6ª 4,23 4,76 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

8ª 4,92 4,77 

    

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 2ª 4,08 4,71 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

Curso Fase Nota 
Final 

Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

4ª 4,16 4,50 

6ª 4,20 4,71 

8ª 4,54 4,53 

    

4ª 4,64 4,30 
DRS 

 
8ª  4,60 

    

1ª 4,59 4,70 

2ª 4,33 4,53 

4ª 4,47 4,62 

6ª 4,65  

8ª 4,71 5,00 

9ª 4,79 5,00 

DIREITO 
 

10ª 4,47 4,89 

    

2ª 4,57 4,86 

4ª 4,42 4,86 

6ª 4,64 4,49 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

8ª 4,49 4,72 

    

2ª 4,73 4,60 

4ª 4,50 4,81 

6ª 4,90 4,83 

ENFERMAGEM 
 

8ª 4,71 4,75 

    



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

Curso Fase Nota 
Final 

Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

2ª 4,62 4,87 

4ª 4,43 4,71 

6ª 4,09 4,38 

ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

8ª 3,98  

    

2ª 4,68 4,69 

4ª 4,66 4,64 

6ª 4,62 4,50 

FARMÁCIA 
 

8ª 4,02 4,61 

    

2ª 4,30 4,83 

4ª 4,90 4,96 

6ª 4,85 4,97 

FISIOTERAPIA 
 

8ª 4,68 4,91 

    

2ª 4,45 4,70 

4ª 4,31 4,90 
JORNALISMO 

 

8ª 4,73 4,93 

    

2ª 4,71 4,57 

4ª 4,05 4,78 

6ª 4,50 4,76 

NUTRIÇÃO 
 

8ª  4,67 

    

PSICOLOGIA 
 2ª 4,64 4,77 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
CPA LOCAL - CAMPUS MAFRA/RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 

Curso Fase Nota 
Final 

Nota Auto 
Avaliação 
Docente 

4ª 4,35 4,66 

6ª 4,29 4,69 

8ª 4,55 4,70 

10ª 4,67 4,60 

    

QUÍMICA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 8ª 4,56 4,69 

    

2ª 4,42 4,76 

4ª 4,51 4,68 

6ª 4,59 4,57 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

8ª 4,91 4,63 

    
 
 
 
2 - AÇÕES 
 

As ações são realizadas, após a entrega do relatório pelos coordenadores em 

relação aos docentes de seu curso. Em conjunto com a direção acadêmica e 

coordenadores de cursos, os casos em que o professor está abaixo da média em um 

curso é importante que ocorra uma análise, objetivando a melhoraria do processo 

ensino aprendizagem. 

Quando o professor tiver em todas as disciplinas conceito global inferior a BOM 

devem ser observados os passos da Resolução UnC/CONSEPE 68/2009. Nos casos 

dos professores que estejam abaixo do conceito esperado, sugere-se a realização de 

processo de capacitação imposta pela direção acadêmica. 

Os resultados devem ser apresentados aos professores pelos coordenadores, 

conforme Resolução UnC/CONSEPE 068/2009. 

 
RESOLUÇÃO UnC-CONSEPE 068/2009 
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RESOLUÇÃO UnC-CONSEPE  068/2009 

 
Estabelece Critérios e Procedimentos para a 
Avaliação do Desempenho Docente nos Cursos de 
Graduação da UnC. 

 
 

O Reitor da Universidade do Contestado no uso de suas atribuições, de acordo com o 
Art. 25, do Estatuto da Universidade do Contestado, de acordo com o artigo 48, § 2º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Resolução CNE/CES 01 de 28/01/02, o artigo 62, 
parágrafo único da Lei Complementar 170 de 07/08/98, do Estado de Santa Catarina e, tendo 
em vista a deliberação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 
ocorrida em 18/06/2009 e, com base no Parecer Nº. 068/2009, 

 
            
  RESOLVE: 

 
  

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 1º. É instituída a avaliação de desempenho nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão dos professores que ministram disciplinas em cursos de graduação, na forma 
disciplinada por esta Resolução. 

 
Parágrafo Único: A avaliação de desempenho será realizada pelo menos uma vez em 

cada fase da matriz curricular de cada curso, para todos os docentes, em exercício e em cada 
disciplina.   

 
Art. 2º. O processo de avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos 

professores tem como objetivos: 
I. Avaliar o desempenho do docente, orientando-o no aprimoramento de suas 

habilidades e competências; 
II.  Vincular os resultados da avaliação de desempenho dos docentes com a 

promoção e progresso no Plano de Carreira, Cargos e Salários; 
III.  Adequar a organização do sistema educativo às necessidades pedagógicas da 

instituição; 
IV.  Valorizar o desempenho das atividades do docente; 
V. Corrigir as distorções no processo ensino-aprendizagem e dificuldades 

apresentadas pelos docentes. 
 
Art. 3º. A avaliação de desempenho docente compreenderá três instrumentos distintos, 

a saber: 
I. Avaliação pelo corpo discente; 
II.  Auto-avaliação docente; 
III.  Avaliação pela Coordenação do Curso. 
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Art. 4º. A avaliação será constituída de instrumentos comuns, obrigatórios para todos 

os cursos e todas as disciplinas.   
 
 

CAPÍTULO II 
DOS INDICADORES DA AVALIAÇÃO   

 
Art. 5º. Os quesitos do processo de avaliação do desempenho do docente nas três 

situações, avaliação pelos discentes, pelo coordenador e auto-avaliação observarão os 
seguintes indicadores utilizados pela CPA, de acordo com as necessidades de cada um dos 
segmentos:   

I. Pontualidade e assiduidade; 
II.  Cumprimento de carga horária; 
III.  Domínio de conteúdo; 
IV.  Clareza e objetividade nas atividades didático–pedagógicas; 
V. Organização da disciplina: plano de ensino, recursos didático-pedagógicos, 

metodologia de ensino; 
VI.  Relacionamento interpessoal; 
VII.  Pesquisa e extensão; 
VIII.  Interesse e motivação; 
IX.  Sistemática de avaliação do processo do ensino e da aprendizagem. 
X. Formação continuada; 
XI.  Metodologia de ensino; 
XII.  Sistemática de avaliação do processo do ensino e da aprendizagem; 
XIII.  Atendimento ao estabelecido no PCC; 
XIV.  Habilidades e competências; 
XV. Planejamento; 
XVI.  Comprometimento com o Curso e a Instituição. 
  
          

CAPÍTULO III 
 DA SISTEMÁTICA E MENSURAÇÃO DA AVALIAÇÃO   

 
Art. 6º. A aplicação dos instrumentos de avaliação é realizada pelas sub-comissões 

locais da CPA com a colaboração dos Coordenadores de Ensino e de Curso.  
§ 1º. Observado o disposto neste artigo, a aferição do desempenho do docente é 

realizada através de formulário (impresso ou eletrônico) disponibilizado aos segmentos 
envolvidos, de acordo com modelos estabelecidos pela CPA/UnC. 

§ 2º. No caso de formulários impressos serão aplicados sem a presença de avaliado (s) 
e sem a identificação do respondente quando discente. 

 
Art. 7º. Os instrumentos de avaliação serão disponibilizados aos segmentos 

envolvidos, conforme calendário estabelecido pela CPA/UnC e respondidos individualmente. 
 
Art. 8º. Os indicadores dos instrumentos serão mensurados na escala crescente de 1 

(um) a 5 (cinco). 
Parágrafo único: A escala estabelecida leva em conta os indicadores e são 

mensurados por quesitos em cada instrumento de avaliação que tem como base o grau de 
percepção do respondente na escala: 
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(5) Atende de 81 a 100%. 
(4) Atende 61 a 80%. 
(3) Atende 41 a 60%. 
(2) Atende 21 a 40%. 
(1) Atende até 20%. 
 
Art. 9º. A nota final da avaliação de cada docente por disciplina será obtida pela 

seguinte fórmula: 
NF = (0,6*MA) + (0,4*NC), onde: 
NF = Nota final; 
MA = Média da avaliação pelos discentes; 
NC = Nota do Coordenador. 
 
Parágrafo único: A nota final será expressa através de um conceito de desempenho 

do docente, de acordo com a seguinte classificação: 
A – Ótimo, intervalo de 4 (quatro) a 5 (cinco) pontos; 
B – Bom, intervalo de 3 (três) a 3,99 (três vírgula noventa e nove) pontos; 
C – Regular, intervalo 2 (dois) a 2,99 (dois vírgula noventa e nove) pontos; 
D – Insuficiente, abaixo de 2 (dois) pontos. 
 
Art. 10. A nota final do Coordenador de Curso, enquanto professor, por disciplina será 

a média da avaliação pelos discentes. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DA SISTEMÁTICA DOS RELATÓRIOS  
 

Art. 11.  Cabe à CPA/Local elaborar os relatórios e encaminhá-los a Direção 
Acadêmica, Coordenação de Curso/Ensino e CPA/UnC. 

Parágrafo único: Cabe à Direção Acadêmica, juntamente com a Coordenação de 
Ensino e/ou Curso, analisar os resultados de cada docente para atender ao estabelecido nesta 
Resolução. 

 
Art. 12. A devolutiva do resultado do processo de avaliação docente será atribuição da 

Coordenação de Ensino e/ou Coordenação de Curso, oportunizando aos colegiados, docentes 
e discentes, a síntese dos resultados, bem como, a análise e discussão dos aspectos positivos e 
a melhorar. 

 
 

CAPÍTULO V 
DOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

 
Art. 13. Os resultados estabelecidos nos relatórios servirão de base para valorizar os 

bons resultados e na elaboração de planos de ação no sentido de aprimorar e corrigir 
distorções no processo do ensino e da aprendizagem. 

 
Art. 14. Após a entrega dos relatórios para a Direção Acadêmica, Coordenadorias de 

Ensino e de Curso, serão seguidos os seguintes encaminhamentos: 
I. Após análise será elaborado o plano de ações formativas necessárias para os 

docentes que obtiverem conceito C ou D; 
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II.  A Direção Acadêmica, Coordenadoria de Ensino e de Curso estabelecerão a 
sistemática de divulgação dos resultados junto aos Colegiados de Curso e aos 
discentes; 

III.  Após esta fase, cada Coordenador apresentará os resultados individualmente a 
cada docente; 

IV.  A Direção Acadêmica encaminhará relatório das ações tomadas à CPA/Local. 
 
Parágrafo único: Os docentes que obtiverem conceito C ou D assinarão um Termo de 

Compromisso para cumprimento das ações estabelecidas. 
 
Art. 15. No caso do conceito da avaliação docente resultar C ou D e conflitar com a 

auto-avaliação docente, o avaliado poderá apresentar justificativa, por escrito, à Coordenação 
de Ensino. 

§ 1º. Na hipótese da justificativa ser considerada pertinente, a Coordenação de Ensino 
reconciderará a avaliação juntamente com as soluções apresentadas para a melhoria do 
desempenho docente. 

§ 2º. Não sendo apresentada qualquer justificativa ou, se apresentada e não aprovada a 
Coordenação de Ensino deverá informar à Direção Acadêmica, indicando ações conjuntas que 
visem à melhoria de sua performance e encaminhar síntese dessas decisões à CPA/Local, para 
acompanhamento. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 
Art. 16. Na hipótese do professor apresentar problemas de desempenho no início do 

semestre letivo, a avaliação ocorrerá tão logo haja manifestação, por escrito, da maioria dos 
discentes matriculados na disciplina. 

§ 1º. O processo de avaliação será desenvolvido pela CPA/Local. 
§ 2º. Não havendo modificação no desempenho docente, a CPA/Local e Coordenação 

de Curso encaminharão dossiê, sugerindo medidas para a solução do problema à Direção 
Acadêmica e Coordenação de Ensino, para análise e decisão. 

§ 3º. Em todas as fases deste processo, garantir-se-á amplo direito de defesa do 
docente e argumentações do corpo discente. 

 
Art. 17. Para elaboração do plano de melhoria para os docentes que obtiverem nota 

final inferior a 3,0 (três) deverá ser observado as médias parciais dos quesitos dos indicadores 
didático-pedagógicos e dos indicadores atitudinais. 

 
Art. 18. Na hipótese de professor contratado por tempo determinado e, cujo 

desempenho tenha resultado no conceito D, a Direção Acadêmica proporá à Fundação 
Mantenedora a não renovação de seu contrato. 

 
Art. 19. Do resultado do(s) processo(s) de avaliação do desempenho do docente 

caberá recurso ao Conselho Acadêmico. 
 
Art. 20. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela CPA/UnC. 
 
Art. 21. A CPA/UnC poderá alterar os instrumentos de avaliação, desde que 

obedeçam aos indicadores estabelecidos nesta Resolução.   
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Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada a 

Resolução UnC/CONSEPE 127/2008. 
 
 

Caçador, 19 de junho de 2009.  
 
 
 
 
 

Werner José Bertoldi 
Reitor 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC CAMPUS:  _________________________ 

AVALIAÇÃO PELO CORPO DISCENTE          

Caro(a) Acadêmico(a): 
        A UnC com o objetivo de avaliar e orientar seus docentes para melhorias na qualidade de ensino solicita sua colaboração atribuindo um conceito em cada aspecto apresentado nas diversas disciplinas de seu 
curso. 
        Os dados darão à coordenação e professores, condições de refletir sobre sua produtividade com relação ao ensino e de replanejar suas atividades de modo que favoreça a aprendizagem, Portanto, a seriedade 
nas respostas às questões é de suma importância. 
        Contamos com sua colaboração. 

Curso:  Turno:  Fase Letiva:  

 

ATENÇÃO:   
 Utilize notas de 1 a 5,  conforme a escala: 

(5) Atende de 81 a 100% 
(4) Atende 61 a 80% 
(3) Atende 41 a 60% 
(2) Atende 21 a 40% 
(1) Atende até 20% 

Se desconhecer algum aspecto ou não cursar algumas das disciplinas, favor deixar em branco a(s) respectiva(s) célula(s). D
is

ci
pl

in
a 

1 

D
is

ci
pl

in
a 

2 

D
is

ci
pl

in
a 

3 

  

INDICADORES/QUESITOS                                                            Professor 

P
ro

fe
ss

or
 1

 

P
ro

fe
ss

or
 2

 

P
ro

fe
ss

or
 3

 

  

1. PONTUALIDADE:  O professor cumpre o horário previsto ao ministrar as aulas?  

    

2. CARGA HORÁRIA:  O professor tem cumprido com o número de aulas estabelecidas para a disciplina?  

    

3. DOMÍNIO DE CONTEÚDO : O professor demonstra domínio de conteúdo quando ministra as aulas?  

    

4. CLAREZA E OBJETIVIDADE: O professor é claro e objetivo ao ministrar as aulas?  

    

5. ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA: Apresenta o Plano de Ensino no início do semestre e segue-o com segurança e flexibilidade?  

    

6. RELACIONAMENTO: Estabelece relação de respeito mútuo, clima de participação e de trabalho produtivo com os alunos?  

    

7. PESQUISA e EXTENSÃO: Incentiva a participação em projetos de Pesquisa e Extensão? (FAP, PAEC, ART.170, TCC entre outros)   

    

8. INTERESSE E MOTIVAÇÃO : O professor apresenta interesse e motivação para ministrar as aulas?  

    

9. METODOLOGIA : As metodologias utilizadas pelo professor favorecem para que ocorra aprendizagem?  

    

10.  AVALIAÇÃO: O professor esclareceu as formas de avaliação e as cumpre?  

    

SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES EM RELAÇÃO AOS DOCENTES NO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM: (Utilize o Verso). 
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_______________________________________________________________________________________________ 
REITORIA 

Rua Atílio Faoro, 221 - Caixa Postal 17 FONE: 49 35612600 FAX: 49 35612608 - 89500-000 - CAÇADOR-SC  
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: www.unc.br 

Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra,  
Fraiburgo, Santa Cecília, Monte Carlo, Porto União, Seara e Rio Negrinho 

 

AVALIAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 
CURSO:________________________________________________________________________________Semestre/Ano:________ 
COORDENADOR: __________________________________________________________________________________________ 
DOCENTE : ________________________________________________________________________________________________ 

 
Disciplinas ATENÇÃO:   

 Utilize notas de 1 a 5,  conforme a escala: 
(5) Atende de 81 a 100% 
(4) Atende 61 a 80% 
(3) Atende 41 a 60% 
(2) Atende 21 a 40% 

(1) Atende até 20% 

Indicadores 

     

1.  Disponibiliza o Plano de Ensino (sistema e coordenação), antes do início da 
fase? 

     

2. Cumpre o calendário acadêmico e as demais normas que regem a vida 
acadêmica  

     

3.  Demonstra possuir o conjunto de habilidades necessárias para o exercício 
da docência: técnica, ética, domínio de conteúdo. 

     

4.  Utiliza procedimentos didáticos adequados às disciplinas que leciona, 
preocupando-se com o aprendizado do aluno? 

     

5.   Estabelece uma relação de respeito mútuo e atenção com os alunos?      
6.  Apresenta interesse e motivação para ministrar as aulas?      

7.  Direciona suas atividades pedagógicas para a formação do perfil 
profissional estabelecido no PPC? 

     

8.  É pontual em suas aulas?      

9.  Cumpre a carga horária da disciplina?      

10. Cumpre os prazos de entrega de diários e notas?      

11. Participa das reuniões do colegiado e outras quando convocado?      
12. Participa com os discentes das atividades de pesquisa e/ou extensão na 

universidade? 
     

13. Participa de programas de formação continuada para docência superior?      
14. Possui relacionamento interpessoal adequado com a comunidade 

acadêmica? 
     

15. Avalia  de forma a identificar os avanços na aprendizagem do aluno?      
16. O professor desenvolve atividades inovadoras e significativas para o 

aprimoramento do conhecimento no processo do ensino e da aprendizagem? 
     

 
Recomendações e considerações gerais 
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REITORIA 

Rua Atílio Faoro, 221 - Caixa Postal 17 FONE: 49 35612600 FAX: 49 35612608 - 89500-000 - CAÇADOR-SC  
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: www.unc.br 

Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra,  
Fraiburgo, Santa Cecília, Monte Carlo, Porto União, Seara e Rio Negrinho 

 

AUTO AVALIAÇÃO DOCENTE (utilize uma ficha por curso ) 
Curso:______________________________________________________________________________Ano/Semestre: _______ 

Professor(a): ____________________________________________________________________________________________ 

 
Disciplinas 

ATENÇÃO:   
 Utilize notas de 1 a 5,  conforme a escala: 

(5) Atende de 81 a 100% 
(4) Atende 61 a 80% 
(3) Atende 41 a 60% 
(2) Atende 21 a 40% 

(1) Atende até 20% 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 

     

1. Cumpro o horário das aulas.       

2. Cumpro o calendário acadêmico e as demais normas que regem a  vida 
acadêmica. 

      

3. Possuo conjunto de habilidades necessárias para o exercício da docência: técnica, 
ética, domínio de conteúdo, entre outras. 

      

4. Apresento o plano de ensino aos discentes no início da disciplina e cumpro-o 
adequadamente. 

      

5. Desenvolvo os conteúdos com clareza e objetividade.        

6. Estabeleço uma relação ética e de respeito mútuo com a comunidade acadêmica 
(alunos, professores e funcionários). 

      

7. Incentivo a participação, discussão, expressão de idéias e colaborações durante 
as aulas. 

      

8. Utilizo adequadamente os instrumentos de avaliação: Provas, trabalhos, 
apresentações e outras atividades avaliativas. 

      

9. Utilizo procedimentos didáticos que facilitam a aprendizagem do aluno.       

10. Apresento-me interessado e motivado para ministrar as aulas.       

11. Participo das reuniões dos colegiados e outras quando convocado.       

12. Participo de programas de formação continuada para docência superior?       

13. Colaboro na divulgação da UnC.        

14 Incentivo a participação em projetos de Pesquisa e Extensão? (FAP, PAEC, 
ART.170, TCC entre outros) 

      

15. Procuro me manter atualizado sobre as alterações dos ordenamentos jurídicos e 
PPC, principalmente no que se refere ao processo do ensino e da aprendizagem 

      

 
Sugestões, justificativas e reclamações:  
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Rua Atílio Faoro, 221 - Caixa Postal 17 FONE: 49 35612600 FAX: 49 35612608 - 89500-000 - CAÇADOR-SC  
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: www.unc.br 
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AUTO AVALIAÇÃO DOCENTE 
ANÁLISE DESCRITIVA  

(Utilize um formulário para cada disciplina) 
 
Descreva suas opiniões, críticas, sugestões perante a(s) turma(s) em que leciona. 
 
PROFESSOR: _________________________________________________________________________________________ 
CURSO: ______________________________________________________________________________________________ 
DISCIPLINA: __________________________________________________________________________________________ 
FASE: ___________________________________REGIME: (   ) REGULAR            (   ) ESPECIAL 
 
Fale sobre o desenvolvimento das aulas na presente turma colocando suas opiniões, críticas e sugestões. 
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MODELO – RELATÓRIOS PARCIAIS 

 RESOLUÇÃO UnC CONSEPE 068/2009 

FORMULÁRIO PARA PARECER DO DIRETOR ACADÊMICO 

 
PROFESSOR(A): __________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA Nº. 01 

 
Nota da Avaliação dos Discentes  
Nota da Avaliação do Coordenador de Curso  
Nota Final NF =((0,6* MA) + (0,4*NC))  
  
Nota da Auto-Avaliação do(a) Docente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Disciplina 1  
Curso ����  Fase����  Nº. 

Créd.���� 
 (   ) Titular     (  ) Substituto 


