RESOLUÇÃO UnC-CONSUN 046/2020
Dispõe sobre aprovação do Regimento que estabelece
diretrizes para à autoavaliação e o Planejamento
Estratégico dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu da UnC.

A Presidente do Conselho Universitário – CONSUN, da Universidade do
Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Regimento
da UnC, e o deliberado pelo Conselho, em reunião realizada no dia 14 de outubro de
2020,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Regimento que estabelece as diretrizes para normatizar os
instrumentos relacionadas à autoavaliação e o Planejamento Estratégico dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UnC.

Art. 2º. O Regimento é parte integrante desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições
em contrário.

Mafra, 14 de outubro de 2020.
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DIRETRIZES DA AUTOAVALIAÇÃO E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UnC
TÍTULO I
DAS DIRETRIZES
Art. 1º O presente regimento tem por objetivo estabelecer as Diretrizes para os
instrumentos relacionadas à autoavaliação e o Planejamento Estratégico dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UnC.
TÍTULO II
DA AUTOAVALIAÇÃO
Art. 2º A autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação se caracteriza como um
processo avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica, que tem
a finalidade de contrastar as impressões dos diferentes segmentos sobre a
qualidade geral de formação em relação a proposta do Programa Stricto Sensu.
Art. 3º A proposta metodológica de autoavaliação nos termos da CAPES, se dá em
cinco etapas:
I – Preparação;
II – Implementação;
III – Divulgação dos resultados;
IV – Uso dos resultados;
V – Meta-avaliação.
Capítulo I
Preparação
Art. 4º Entende-se por etapa de preparação, a organização da comissão de
avaliação, a sensibilização dos membros e a elaboração dos instrumentos
avaliativos que serão utilizados na autoavaliação.
Art. 5º A Comissão de Autoavaliação (CAA) para cada Programa será composta
pelos seguintes membros: Coordenador(a), um (1) professor do respectivo Programa
e um (1) professor de outro Programa da UnC.
Parágrafo único: A Reitoria da UnC nomeará a Comissão de Autoavaliação (CAA)
para a gestão de dois ciclos avaliativos (dois anos).
Art. 6º A Comissão deverá definir critérios de avaliação e a escala a ser adotada,
seguindo os parâmetros da ficha de avaliação da área do Programa, elaborando os
seguintes instrumentos avaliativos:
- Questionário para docentes (disciplinas e orientações);
- Questionário para discentes;

- Questionário para técnicos administrativos;
- Questionário para a comunidade externa.
Capítulo II
Implementação
Art. 7º A etapa de implementação é caracterizada pela fase de aplicação dos
questionários de autoavaliação.
Art. 8º A Comissão é responsável pela sensibilização e aplicação dos questionários
para cada público alvo, priorizando o uso de ferramentas digitais.
Art. 9º O cronograma do processo avaliativo deve ser divulgado pela Comissão, no
site de cada Programa.
Parágrafo único: A frequência da aplicação dos questionários é semestral para
docentes e discentes, e anual para técnicos administrativos e comunidade externa.
Capítulo III
Divulgação dos resultados
Art. 10 Na etapa de divulgação dos resultados ocorre à tabulação dos dados da
autoavaliação e divulgação dos mesmos.
Art. 11 Os resultados serão tabulados pela CAA, encaminhados à Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, disponibilizados à comunidade interna e
externa no site do Programa, e apresentado as turmas do Programa pela
Coordenação do Curso.
Capítulo IV
Uso dos resultados
Art. 12 O uso dos resultados é a etapa caracterizada pela apropriação dos dados
obtidos na autoavaliação, utilizando-os para montagem do Planejamento Estratégico
do Programa.
Art. 13 A Coordenação do Curso, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Extensão, deve utilizar o resultado da avaliação dos docentes para o processo de
recredenciamento dos mesmos, excluindo os que não atingirem as médias/metas
estabelecidas.

Capítulo V
Meta-avaliação
Art. 14 A meta-avaliação é compreendida pela avaliação da sistemática utilizada nas
quatro etapas anteriores.
Art. 15 A Comissão de Autoavaliação deve, a cada ciclo avaliativo, avaliar a própria
sistemática de avaliação, ajustando-a conforme necessidade.
TÍTULO III
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Art. 16 O Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação tem por
finalidade atender a missão da UnC e os objetivos dos Cursos Stricto Sensu,
subsidiando o processo de tomada de decisão acerca do aperfeiçoamento do
programa, sua gestão, seu processo formativo, da internacionalização e do impacto
acadêmico/social.
Parágrafo único: Cada Programa deve respeitar as características da sua área de
avaliação na CAPES.
Art. 17 O Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu da UnC se divide em três etapas:
I – Diagnóstico do Programa;
II – Definição de metas, ações e indicadores;
III – Acompanhamento permanente das ações.
Capítulo I
Diagnóstico do Programa
Art. 18 A etapa de diagnóstico do Programa compreende a montagem de uma
matriz SWOT por meio da análise documental e legislação vigente da área de
avaliação do Programa.
Art. 19 O diagnóstico deve ser realizado pelos docentes do Programa, utilizando a
matriz SWOT, considerando:
§ 1º Para elaboração da matriz deve-se levar em conta: autoavaliação, documentos
e ficha de avaliação da área, ficha da avaliação quadrienal, seminário de meio
termo, dados da coleta CAPES e outros dados do quotidiano do Programa.
§ 2º Todas as reuniões devem ser documentadas em ata.
§ 3º É obrigatória a presença de todos os docentes do Programa.

§ 4º A versão final da matriz deve ser preenchida na Central do Coordenador na aba
Planejamento Estratégico.
Capítulo II
Definição de metas, ações e indicadores
Art. 20 A etapa de definição de metas, ações e indicadores visa vislumbrar
alterações/ajustes e melhorias para superar fraquezas, mitigar ameaças,
potencializar fortalezas e alinhar oportunidades.
Art. 21 A partir do Diagnóstico do Programa os docentes devem cruzar os dados da
matriz SWOT, definindo as metas e ações a curto, médio e longo prazo.
§ 1º Todas as metas devem possuir indicadores, que expressem e/ou quantifiquem o
cumprimento da meta/ação.
§ 2º A versão final das metas, ações e indicadores deve ser preenchida na Central
do Coordenador na aba Planejamento Estratégico.
Capítulo III
Acompanhamento Permanente das Ações

Art. 22 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão fará análise
administrativa, financeira e legal do Planejamento Estratégico de cada Programa
para deliberação das ações com os pares.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 As dúvidas eventualmente suscitadas na aplicação destas Diretrizes serão
dirimidas com base nos ordenamentos da CAPES e subsidiariamente, serão
observadas as decisões do Colegiado do Programa, ouvida a PRPPGE, quando for
o caso.
Art. 24 Este Regimento entra em vigor nesta data, revogando as disposições em
contrário.
Mafra, 14 de outubro de 2020.

