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1 INTRODUÇÃO 
 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA - apresenta à comunidade acadêmica e aos órgãos de avaliação e 

regulação a versão integral do Relatório de Avaliação Institucional, compreendendo 

os anos de 2015, 2016 e 2017, adequado à Nota Técnica 65/2014 do INEP. 

As dimensões do referido relatório e seus respectivos indicadores foram 

construídos a partir do Projeto Institucional, dos documentos de referência para a 

realização do planejamento estratégico dos Campi e da Reitoria e das dimensões do 

SINAES. 

A elaboração deste relatório mantém os pressupostos presentes desde a 

constituição das primeiras ações de autoavaliação, as quais destacam que avaliação 

deve ter como principal compromisso contribuir para a melhoria das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, com vistas ao cumprimento da responsabilida-

de social da instituição.  

As ações assim praticadas para a realização da autoavaliação institucional 

concebem o desenvolvimento de um processo contínuo de observar, interpretar e 

dialogar com a gestão, visando alinhar o que se desenvolve em termos de políticas 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão, previstos no PDI, e desenvolver os instru-

mentos de avaliação a partir deste diálogo; bem como comprometer-se com a cons-

trução dos relatórios que apresentem os resultados coletados com a participação da 

comunidade acadêmica.  

2 METODOLOGIA 
 

2.1 Instrumento de avaliação 
 

Para que pudesse ser realizada a comparação dos ciclos de 2016 e 2017, em 

2017 foram utilizados a mesma metodologia de avaliação e instrumento de 2016. Foi 

enviado um link individual de acesso ao questionário de avaliação institucional por e-

mail para cada um dos membros da comunidade acadêmica: docentes, discentes e 

técnicos administrativos em educação de todos os campi.  

O questionário foi respondido entre os dias 13 e 24 de novembro e teve suas 

questões divididas de acordo com os cinco eixos que contemplam as dez dimensões 

dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes: 
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- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Para complementar as análises do ano de referência, nesta avaliação acres-

centou-se uma caixa aberta ao final de cada um dos eixos, para que o participante 

incluísse comentários caso quisesse refletir ou contribuir com alguma informação 

não elencada nas questões. 

Em 2017, visando incentivar a participação discente nos processos de avalia-

ção institucional da Unipampa, a CPA certificou com uma (1) hora de atividade com-

plementar de graduação, grupo gestão, os estudantes que responderam completa-

mente ao questionário. A comissão entendeu que, no momento em que o aluno res-

ponde ao questionário sobre os cinco eixos, está sendo submetido a um amplo e 

reflexivo processo que contribui com a qualificação da Universidade. 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional:  

1. Atuação da Comissão Própria de Avaliação da Unipampa no diagnóstico e 
encaminhamento dos problemas.   

2. Divulgação, pela Comissão Própria de Avaliação, dos resultados do processo 
avaliativo para a Comunidade Interna e Externa. 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: 
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1.  Oferta de cursos que atendam as necessidades sociais de desenvolvimento re-
gional. 

2. Execução de projetos da Universidade voltados ao desenvolvimento social. 

3. Relação entre a Unipampa e os demais setores públicos e privados.   

4. Desenvolvimento de ações que tenham como base a  sustentabilidade. 

5. Atividades de preservação da memória cultural, artística e do patrimônio cultural. 

6. Há coerência entre a missão institucional, as metas e objetivos do Projeto de De-
senvolvimento Institucional (PDI) com os resultados alcançados. 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 

1. Coerência entre a concepção de currículo e a organização didático-pedagógica 
com a razão pela qual a instituição foi criada e as diretrizes curriculares do MEC. 

2. Adequação das atividades pedagógicas como promotoras de processos participa-
tivos e dialógicos de construção do conhecimento. 

3. Desenvolvimento de ações que promovam interdisciplinaridade, inovações didáti-
co-pedagógicas e uso das novas tecnologias no ensino. 

4. Contribuições das pesquisas para o desenvolvimento local/regional. 

5. Estímulo institucional à organização de eventos científicos, realização de inter-
câmbios e cooperação com outras instituições nacionais e internacionais. 

6. Estímulo institucional à formação de grupos de pesquisa. 

7. Atendimento das demandas, principalmente regionais pela política institucional de 
investigação e difusão das produções científicas. 

8. Estímulo à participação discente em atividades de pesquisa. 

9. Integração entre graduação e pós-graduação. 

10. Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa. 

11. Estímulo à participação dos estudantes nas ações de extensão. 

12. Adequação e efetividade dos mecanismos de comunicação institucional na 
aproximação com a comunidade interna dos campi. 

13. Adequação e efetividade dos mecanismos de comunicação institucional na 
aproximação com a comunidade externa. 

14. Atendimento das necessidades dos alunos considerando o valor do(s) auxí-

lio(s)" 
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15. Execução do Plano de Permanência: Divulgação do edital. 

16. Execução do Plano de Permanência: Avaliação acadêmica. 

17. Execução do Plano de Permanência: Avaliação socioeconômica. 

18. Clareza dos critérios utilizados para a concessão de benefícios. 

19. Acompanhamento do desenvolvimento acadêmico ao longo do curso em seu 

Campus (acompanhamento social e pedagógico). 

20. Atendimento do Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) às deman-

das dos discentes/docentes. 

21. Ações da Assistência Estudantil e Comunitária desenvolvidas para a redu-

ção da evasão no Campus. 

22. Incentivo à participação em eventos internos, externos e à produção dis-

cente. 

23. Abrangência/execução do Programa de Apoio à Participação Discente em 

Eventos (PAPE) (divulgação edital, processo solicitação/deferimento/prestação de 

contas) 

24. Política de alimentação subsidiada praticada nos restaurantes universitários 

Talheres do Pampa 

25. Existência de ações de cultura nos Restaurantes Universitários: Programa 

Saberes e Sabores, momentos musicais no RU 

 

26. Incentivo à participação em eventos ou ações culturais, esportivos, e de 

lazer na Universidade. 

27. Caso seja participante, avalie o incentivo à participação em eventos esporti-

vos externos (Copa  Unisinos,  Jogos  Universitários  Gaúchos)  

28. Ações de saúde preventiva que estimulem uma vida mais saudável: Pro-

grama Coração de Estudante 

29. Caso seja participante, avalie de forma geral os Jogos Universitários da 
Unipampa.  
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Eixo 4 – Políticas de Gestão: 

1. Adequação dos Programas de Capacitação dos Servidores. 

2. Relacionamento Interpessoal no Campus. 

3. Papel exercido pelas equipes de gestão da Unipampa, nos Campi, em processos 
de tomada de decisões.  

4. Funcionamento do Conselho Universitário.  

5. Funcionamento dos Conselhos dos campi.  

6. Participação da Comunidade Externa nos Conselhos dos campi e Consuni.  

7. Funcionamento das Comissões de Cursos.  

8. Recursos disponibilizados atendem ao custeio e aos investimentos em ensi-
no, extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI.  

 

Eixo 5 – Infraestrutura Física:  

1. Suficiência quanto ao número de salas de aula disponíveis no campus: 

2. Adequação de equipamentos audiovisuais para atividades de ensino (em sa-

las de aula): 

3. Adequação da infraestrutura da sala de aula (climatização, cortinas, quadro 

branco, etc.): 

4. Suficiência do número de laboratórios (ensino, pesquisa e extensão): 

5. Adequação do espaço físico nos laboratórios: 

6. Adequação, conservação e manutenção das instalações sanitárias: 

(Entende-se como conservação e manutenção o funcionamento adequado das tor-
neiras, descargas, secadores, o estado de conservação da louça, entre outros) 

7. Existência de políticas de segurança e patrimonial: 

(Entende-se por segurança patrimonial a atividade cujo objetivo é prevenir e reduzir 
perdas patrimoniais na organização). 

8. Existência de políticas de segurança do trabalho na utilização dos equipa-

mentos: 

9. Disponibilidade dos equipamentos e recursos de informática: 
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(São disponibilizados em quantidade suficiente para as atividades de ensino?) 

10. Adequação do sistema de pesquisa da biblioteca: 

11. Adequação do espaço da biblioteca: 

12. Adequação do acervo (físico e digital): 

13. Adequação dos espaços físicos específicos para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida: rampas, elevadores, banheiros, estacionamento, sala de aula, 

etc.: 

14. Adequação de equipamentos e mobiliários específicos para pessoas com 

deficiência no restaurante universitário: (Bebedouro adaptado, cadeiras para obe-

sos, mesa adaptada para cadeirantes) 

15. Condições de uso do Restaurante Universitário: (Iluminação, ventilação, ca-

pacidade de atendimento) 

16. Condições dos espaços de integração social/convivência: 

17. Condições das salas/setores de atendimento aos alunos: 

18. Condições de urbanização (estacionamento, iluminação externa, cercamento, 

calçamento...): 

19. Adequação do espaço destinado para estudo extraclasse: 

20. Condições das salas de professores: 

21. Condições das salas/setores dos Técnicos Administrativos em Educação: 

 

2.2 Critérios utilizados na análise dos dados 
 

Este relatório, por ser uma versão integral, em primeiro momento irá 

apresentar uma análise geral dos resultados da avaliação institucional de 2017, ano 

de referência - reforçando a avaliação da Instituição como um todo e não dividida 

por campus, e, em seguida, irá retomar os resultados dos ciclos de 2015 e realizar 

uma comparação entre os resultados de 2016 e 2017. A análise por campus e por 

curso será realizada por cada Comitê Local de Avaliação e explorada junto à sua 

comunidade acadêmica. 
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A elaboração do questionário e a tabulação dos dados obedeceram ao que 

preconizam as notas técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062 e 065, bem como as 

orientações elencadas no instrumento de avaliação institucional externa da Diretoria 

de Avaliação da Educação Superior – Daes. 

Para cada pergunta foram atribuídos os seguintes conceitos e suas 
descrições: 

 

Quadro 1 - Conceitos para avaliação 

CONCEITO  DESCRIÇÃO  

0 Não sou usuário 

1 Quando o indicador avaliado configura um conceito INEXISTENTE.  

2 Quando o indicador avaliado configura um conceito INSUFICIENTE.  

3 Quando o indicador avaliado configura um conceito SUFICIENTE.  

4 
Quando o indicador avaliado configura um conceito MUITO 
BOM/MUITO BEM.  

5 Quando o indicador avaliado configura um conceito EXCELENTE.  

 

É importante destacar que consideramos o conceito “não sou usuário” como 

“não soube, não teve condições ou não quis avaliar determinado item”. Dentro desta 

interpretação, a escala “não sou usuário” não está compondo o percentual de avali-

ação presente nos gráficos. Outro ponto relevante de ser destacado é que apenas 

consideramos as respostas dos participantes que responderam um eixo completo, 

ou seja, se o participante respondeu totalmente o eixo 2 e apenas uma questão do 

3, sua participação será contabilizada apenas até o eixo 2. 

De acordo com os instrumentos de avaliação de curso de credenciamento e 

recredenciamento institucionais, a escala 3 é considerada o mínimo para o funcio-

namento adequado da instituição. Nesta perspectiva, esta comissão considera esta 

escala como um aspecto positivo. O indicador positivo é tomado como somatório 

dos indicadores excelente; muito bom/muito bem e suficiente. Já o negativo, consis-

te na soma dos indicadores insuficiente e inexistente. 

3 DESENVOLVIMENTO – Avaliação Institucional 2017 
 

A coleta de dados realizada no período de 13 a 24 de novembro de 2017 foi 

disponibilizada a todos os segmentos da universidade através de link individual, no 

qual era possível acessar o instrumento de avaliação de todos os eixos indicados 

pelo SINAES. 
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Na amostra geral, 1956 questionários foram acessados, ou seja, respondidos 

total ou parcialmente. Boa parte destes questionários não foi concluída, conforme 

poderá se observar ao longo da análise das questões. De um universo total de 

13756 questionários enviados, distribuídos entre 943 docentes, 902 técnicos admi-

nistrativos em educação e 11911 discentes (10718 de graduação e 1193 de pós-

graduação), o número de questionários acessados representou um percentual de 

14,22%. 

Dos 1956 questionários acessados foram obtidos os seguintes percentuais de 

participação por categoria. 
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 Dos 1956 instrumentos acessados, 267 – 13,65% foram preenchidos por 

docentes e   239 - 12,22% por técnicos-administrativos em educação o que revela 

uma participação bastante equilibrada entre os servidores. 

Quanto a categoria discente, 1383 alunos de graduação e 67 alunos de pós-

graduação responderam total ou parcialmente à avaliação, representando o percen-

tual de 74,13% do total da amostra. Por esta lógica destaca-se que a presente avali-

ação traz à tona importante avaliação sob o olhar do discente da Universidade Fede-

ral do Pampa. 

A seguir, apresentaremos uma análise da participação total dos campi. Será le-

vado em consideração apenas o número de respondentes que finalizaram o questi-

onário. 

Nos percentuais abaixo pode se observar a proporção entre o nível de partici-

pação e o tamanho de cada campi.  
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Tabela 1 

Campus Alegrete (A1) 232 15,17% 

Campus Bagé (A2) 142 9,29% 

Campus Caçapava do Sul (A3) 81 5,30% 

Campus Dom Pedrito (A4) 126 8,24% 

Campus Itaqui (A5) 152 9,94% 

Campus Jaguarão (A6) 126 8,24% 

Campus Santana do Livramento 
(A7) 

196 12,82% 

Campus São Borja (A8) 69 4,51% 

Campus São Gabriel (A9) 118 7,72% 

Campus Uruguaiana (A10) 215 14,06% 

Reitoria (A11) 72 4,71% 

 

O campus com maior percentual de participação foi neste ano o de Alegrete 

com 15,17% do total da amostra, seguido do campus Uruguaiana (14,06%) e do 

campus Santana do Livramento (12,82%). Chama a atenção que o campus Bagé 

(9,29 %), que possui o maior número de alunos na Insituiçao, neste ano figura entre 

o quinto colocado em participação na amostra. Os campi menores, como Itaqui 

(9,94%), D.Pedrito (8,24%) e Jaguarão(8,24%) apresentam percentual significativo 

de participação na amostra. O campus com menor índice de participação foi o de 

São Borja (4,51%). 

 Em relação ao nível de ensino, o grande número de participação está nos 

alunos de graduação com 68,15%. Seguido pelos discentes de Mestrado (2,35%), 

de Especialização (1,05%) e de Doutorado (0,20%) 

Tabela 2 

Graduação (A1) 1042 68,15% 

Especialização (A2) 16 1,05% 

Mestrado (A3) 36 2,35% 

Doutorado (A4) 3 0,20% 

 

 Conforme avança o preenchimento do instrumento de avaliação mais diminui 

o número de respostas completas, o que provoca índices diferenciados na análise 

de cada eixo. 

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

 O Eixo 1 destina-se à avaliação do Planejamento e Avaliação Institucional, 

que envolve a dimensão Planejamento e Avaliação. De acordo com o PDI da Uni-
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pampa, um dos objetivos em relação ao aperfeiçoamento institucional é o de desen-

volver mecanismos que aperfeiçoem a Gestão. Neste contexto, o papel da Comis-

são Própria de Avaliação adquire singular importância, uma vez que esta constitui 

uma ferramenta que possibilita o diagnóstico da Instituição no que tange à execução 

do seu Plano de Desenvolvimento, em uma perspectiva de retroalimentação do Pla-

nejamento Institucional. 

Para a avaliação deste eixo foram utilizadas 2 questões, conforme detalhado 

na metodologia. A seguir, apresenta-se a análise das respostas obtidas da comuni-

dade acadêmica na Avaliação Institucional 2017. Neste eixo, o total de respondentes 

foi de 1956, entre os quais 130 se abstiveram e 1826 participantes responderam de 

forma integral o eixo, sendo que o número de “não usuários” variou conforme a 

questão. 

 

Questão 1: Atuação da Comissão Própria de Avaliação da Unipampa no diagnóstico 

e encaminhamento dos problemas 

Em relação à atuação da CPA da Unipampa no diagnóstico e no encaminha-

mento dos problemas, 42,41% avaliaram como SUFICIENTE, 22,97% avaliaram 

como MUITO BOM e 6,68% como EXCELENTE, totalizando 72,06% de satisfação 

da comunidade acadêmica. Importante considerar que 16,32% dos participantes não 

soube, não teve condições ou não quis avaliar este item. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2: Divulgação, pela Comissão Própria de Avaliação, dos resultados do pro-

cesso avaliativo para a Comunidade Interna e Externa 

Os resultados positivos repetem-se em relação à divulgação dos resultados 

do processo avaliativo, pela CPA, para a Comunidade Interna e Externa. Dos 1607 
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integrantes da comunidade acadêmica que avaliaram este item, 28,50% consideram 

a divulgação dos resultados do processo avaliativo INEXISTENTE ou INSUFICIEN-

TE. Por outro lado, 36,90% dos participantes avaliaram como SUFICIENTE, 25,95% 

como MUITO BOM e 8,65% como EXCELENTE, totalizando uma avaliação positiva 

para 71,50% dos participantes, o que configura uma avaliação satisfatória. Em rela-

ção à pergunta anterior, houve uma redução dos participantes que se declararam 

como “não usuários” de 16,32 para 11,99%. 

Gráfico 2 

 
 

Em termos gerais, a avaliação da comunidade acadêmica sobre o Eixo 1 é 

satisfatória. Para ambos os itens avaliados, a soma do número de respostas positi-

vas- SUFICIENTE, MUITO BOM e EXCELENTE corresponde a mais de 70% do to-

tal, superando as que correspondem a INEXISTENTE e INSUFICIENTE.  

3.2  Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

O Eixo 2 trata do desenvolvimento institucional, segundo o projeto de autoa-

valiação e alinhado aos pontos de sustentação do PDI 2014-2018. São objetivos 

deste eixo o desenvolvimento de ações que visem ao aperfeiçoamento institucional 

e ao compromisso social da Unipampa na região. Sendo assim, os indicadores pro-

postos para avaliação oferecem condições para que se possa: 

-  verificar a capacidade de adaptar a estrutura organizacional frente aos no-

vos desafios e a estrutura multicampi; 

- proporcionar condições para a permanência dos discentes na Universidade 
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oferecendo-lhes acompanhamento, condições culturais, esportivas e de lazer  

- pensar a instituição na perspectiva da Sustentabilidade Ambiental.  

Na pesquisa de satisfação aplicada em 2017, o nível de abstenção neste eixo 

foi de 188 participantes, que não responderam especificamente alguma questão ou 

que acessaram e não completaram o instrumento. De um total de 1.956 responden-

tes, restaram para serem analisadas 1.768 participações, que representam o total de 

respondentes que concluíram este eixo.  

 

Questão 1: Oferta de cursos que atendam as necessidades sociais de desenvolvi-
mento regional 

 
Neste eixo, o indicador referente à oferta de cursos foi o que teve mais res-

pondentes afirmando serem usuários, totalizando 96,95% do total. 

A avaliação para este indicador é considerada positiva para mais de 70% dos 

respondentes, que assinalam como satisfatória (ou seja, assinalaram que tal indica-

dor é Suficiente, Muito Bom/Bem ou Excelente) a oferta dos cursos para atenderem 

as necessidades sociais de desenvolvimento regional. Além disso, é notável que 

uma parcela bastante elevada dos usuários que responderam ao questionário  

(13%) considera o serviço como excelente. 

Gráfico 3 

 
 

 
Questão 2: Execução de projetos da Universidade voltados ao desenvolvimento so-
cial 

Em relação ao indicador “Execução de Projetos da Universidade Voltados ao 

Desenvolvimento Social” é possível observar também um grande número de usuá-

rios, na ordem de 96,27% do total de respondentes. Novamente, é possível verificar 
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que há um percentual bastante elevado que percebe os projetos executados em ní-

vel satisfatório, na ordem de 69,03% dos usuários. 

 Também é possível observar que uma parcela importante dos usuários que 

responderam ao questionário  (10,69%) considera o trabalho excelente. 

Gráfico 4 

 
 
 

Questão 3: Relação entre a Unipampa e os demais setores públicos e privados 

O indicador “Relação entre a Unipampa e os demais setores públicos e priva-

dos” apresentou uma participação que ficou em 94,51% do total de respondentes, 

um pouco abaixo dos indicadores, sendo o segundo mais baixo deste eixo. 

Embora este seja um indicador com um número menor de usuários, a percep-

ção deles quanto à satisfação ficou em 65,23%, considerada suficiente. 

Gráfico 5 

 
. 
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Questão 4: Desenvolvimento de ações que tenham como base a sustentabilidade 
 
Ao observar o indicador Desenvolvimento de ações que tenham como base a 

sustentabilidade, observamos que 94,68% do total de respondentes é usuário deste 

serviço. 

Este é o indicador do eixo com a menor concentração com a percepção satis-

fatória, na ordem de 59,02% do total de usuários que responderam ao questionário.  

Gráfico 6 

 
 

 
Questão 5: Atividades de preservação da memória cultural, artística e do patrimônio 
cultural 

 

Em relação ao indicador Desenvolvimento de ações que tenham como base a 

memória cultural, observa-se que 94,74% dos respondentes se declarou usuário do 

serviço.  

Observa-se que uma parcela considerável dos usuários que responderam ao 

questionário considera-se satisfeita com o serviço, na ordem de 65,13% do total de 

respondentes usuários, e destes, mais da metade considera o serviço muito bom ou 

excelente. 
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Gráfico 7 

 

 
 

 
Questão 6: Há coerência entre a missão institucional, as metas e objetivos do Proje-

to de Desenvolvimento Institucional (PDI) com os resultados alcançados 

Tendo 12,05% de respondentes que não opinaram sobre o indicador, alegan-

do não serem usuários, este foi o ponto melhor avaliado no eixo, e também o com 

maior número de respondentes não usuários. Tendo apenas 27% de respostas que 

apontam negativamente para as metas propostas pela instituição em seu PDI, e 

42% dos usuários respondentes o consideram suficiente. 

Gráfico 8 

 

 

3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

O Eixo 3, Políticas Acadêmicas, reúne três importantes dimensões: políticas 
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para o ensino, pesquisa e extensão, comunicação com a sociedade e política de 

atendimento aos discentes. 

Essas dimensões contemplam os seguintes objetivos do PDI: 

 Aperfeiçoar o Ensino de Graduação. 

 Aperfeiçoar o Ensino de Pós-Graduação. 

 Aperfeiçoar as ações de Pesquisa. 

 Aperfeiçoar a Extensão Universitária. 

 Aperfeiçoar as ações de Educação a Distância. 

 Implantar a Editora Universitária e disseminar o conhecimento através dela. 

 Qualificar a participação da Universidade em projetos de Inovação. 

 Promover e desenvolver atividades Integrativas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 Apoiar a integração entre cursos e dos cursos com a comunidade. 

 Garantir o atendimento Educacional Especializado (AEE) transversalizado no 

Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

 Construir a internacionalização como política institucional perpassando todos 

os níveis de atuação através da cooperação bilateral e multilateral com 

instituições internacionais, para ampliação do programa de mobilidade de 

toda a comunidade acadêmica. 

 Implementação de uma Política Linguística em nível institucional, incluindo o 

aperfeiçoamento do corpo discente, docente e técnico-administrativo para 

favorecer a inserção internacional. 

 Acompanhar o discente. 

 Proporcionar condições para a permanência dos discentes na Universidade. 

  Oferecer condições culturais, esportivas e de lazer. 

 Desenvolver ações de aperfeiçoamento e qualificação de profissionais na 

área de Acessibilidade.   

Considerando as diferentes especificidades destas dimensões para a análise 

dos dados, os indicadores avaliados foram agrupados em grandes temas: 

3.3.1 Ações pedagógicas, integração e interdisciplinaridade; 

3.3.2 Relações e contribuições regionais da pesquisa, ensino e extensão; 

3.3.3 Comunicação com a sociedade; 

3.3.4 Assistência Estudantil; 
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3.3.5 Acompanhamento pedagógico e 

3.3.6 Incentivo Acadêmico. 

 

Neste eixo o total de respondentes foi de 1956 usuários, entre os quais 332 

se abstiveram e 1624 participantes responderam de forma integral ao eixo, sendo 

que o número de “não usuários” variou conforme a questão.  

 

3.3.1 Ações pedagógicas, integração e interdisciplinaridade 

 

Na coerência entre a concepção de currículo e a organização didático-

pedagógica com a razão pela qual a instituição foi criada e as diretrizes curriculares 

do MEC, o conceito SUFICIENTE apresenta percentual de 36,10% de satisfação e 

aliado a soma dos conceitos positivos, MUITO BOM E EXCELENTE apresenta 

83,53% de satisfação da comunidade acadêmica. Vale ressaltar que o percentual 

NÃO SOU USUÁRIO foi de 6,53%. 

 

Questão 1: Coerência entre a concepção de currículo e a organização didático-

pedagógica com a razão pela qual a instituição foi criada e as diretrizes curriculares 

do MEC 

Gráfico 9 

 

Tais resultados positivos repetem-se em relação aos indicadores Adequação 

das atividades pedagógicas como promotoras de processos participativos e 

dialógicos de construção do conhecimento, 37,19% SATISFATÓRIO aliado a soma 

total dos conceitos positivos MUITO BOM e EXCELENTE equivalente a 78,86%. O 

desenvolvimento de ações que promovam interdisciplinaridade, inovações didático-
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pedagógicas e uso das novas tecnologias no ensino corresponde a 32,07% 

SATISFATÓRIO, com soma de 67,34% na avaliação positiva. Nestes indicadores os 

percentuais de NÃO SOU USUÁRIO foi de 6,77% e 5,73%, respectivamente. 

 

Questão 2: Adequação das atividades pedagógicas como promotoras de processos 

participativos e dialógicos de construção do conhecimento 

Gráfico 10 

 

 

Questão 3: Desenvolvimento de ações que promovam interdisciplinaridade, 

inovações didático-pedagógicas e uso das novas tecnologias no ensino 

Gráfico 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Relações e contribuições regionais da pesquisa, ensino e extensão 

 De forma geral, a comunidade se sente satisfeita com as contribuições 

regionais das atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pela 

instituição. Nos seis indicadores a seguir, embora o conceito INSUFICIENTE 
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apresente percentual superior, em todos eles a soma dos conceitos positivos 

SUFICIENTE, MUITO BOM e EXCELENTE é sempre superior em relação à 

avaliação negativa. Neste contexto, o percentual NÃO SOU USUÁRIO é inferior 

tanto aos conceitos positivos quanto aos conceitos negativos, sendo superior 

somente em alguns indicadores em relação ao conceito INEXISTENTE.  

 

Questão 4: Contribuições das pesquisas para o desenvolvimento local/regional 

Gráfico 12 

 

Questão 5: Estímulo institucional à organização de eventos científicos, realização de 

intercâmbios e cooperação com outras instituições nacionais e internacionais 

Gráfico 13 

 

Questão 6: Estímulo institucional à formação de grupos de pesquisa 
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Gráfico 14 

 

Questão 7: Atendimento das demandas, principalmente regionais pela política 

institucional de investigação e difusão das produções científicas 

Gráfico 15 

 

Questão 8: Estímulo à participação discente em atividades de pesquisa 

Gráfico 16 
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 Em relação a integração entre graduação e pós-graduação aparece uma 

fragilidade da instituição, já que a avaliação do desempenho mostra 30,68% de 

INSUFICIENTE e 20,07% de INEXISTENTE, perfazendo um total de 50,75% entre 

os conceitos. Neste sentido, este dado é superior à soma dos conceitos positivos, 

que totalizam 49,25%. Vale ressaltar que 13,49% dos respondentes constam como 

“NÃO SOU USUÁRIO”.  

 

Questão 9: Integração entre graduação e pós-graduação 

Gráfico 17 

 

 O bom desempenho se repete em um indicador extremamente importante 

relativo à articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa, 

ainda que a soma dos conceitos positivos seja superior à dos negativos; 33,51% 

SUFICIENTE, 21,81% MUITO BOM e 8,83% EXCELENTE, em um total de 64,15% 

de satisfação. Neste indicador, o percentual NÃO SOU USUÁRIO foi de 7,94%.  

 

Questão 10: Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa 

Gráfico 18 
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De forma geral, a comunidade se sente satisfeita com as contribuições 

regionais das atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pela 

instituição. No indicador a seguir, o conceito INSUFICIENTE apresenta percentual 

de 28,76%, sendo inferior à soma dos conceitos positivos: SUFICIENTE, MUITO 

BOM e EXCELENTE. O percentual NÃO SOU USUÁRIO é inferior tanto aos 

conceitos positivos quanto aos conceitos negativos, perfazendo 7,08%. 

 

Questão 11: Estímulo à participação dos estudantes nas ações de extensão 

Gráfico 19 

 

3.3.3 Comunicação com a sociedade 

  A política de comunicação institucional ainda apresenta índices baixos na 

avaliação da comunidade acadêmica, sobretudo em relação à efetividade da 

comunicação com a comunidade externa. Em relação à comunicação com a 

comunidade interna, 28,32% avalia como SUFICIENTE e a soma dos resultados 

positivos é superior à dos negativos, 62,7%. Em relação à comunidade externa a 

soma dos resultados negativos apresenta 43,01%, permanecendo inferiores aos 

positivos, que somam 56,99%. Nesses indicadores, os percentuais NÃO SOU 

USUÁRIO perfazem 6,71% e  7,51%, respectivamente.  
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Questão 12: Adequação e efetividade dos mecanismos de comunicação institucional 

na aproximação com a comunidade interna dos campi 

Gráfico 20 

 

Questão 13: Adequação e efetividade dos mecanismos de comunicação institucional 

na aproximação com a comunidade externa 

Gráfico 21 

 

3.3.4 Assistência Estudantil 

 

 Os indicadores relativos à assistência estudantil apresentam, de forma geral, 

desempenhos satisfatórios. Nos cinco indicadores apresentados a seguir, apenas 

em relação ao valor dos auxílios (32,63%) e às ações de cultura nos Restaurantes 

Universitários (21,08%), o conceito INSUFICIENTE apresenta resultado maior do 

que o SUFICIENTE. Contudo, vale ressaltar que o maior percentual reside nos 

42,49% de INEXISTÊNCIA de ações culturais nos restaurantes universitários. 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

8,98 

28,32 

38,22 

18,61 

5,87 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

10,59 

32,42 34,09 

17,44 

5,46 



31 

 

Porém, a soma dos resultados positivos: SUFICIENTES, MUITO BOM e 

EXCELENTE é superior à avaliação negativa em todos os indicadores. Tal 

desempenho, embora ainda não expressivamente positivo, demonstra evolução da 

assistência estudantil em relação aos anos anteriores, cujo desempenho 

representava o principal desafio da instituição. Neste contexto, os percentuais NÃO 

SOU USUÁRIO são superiores aos conceitos negativos.  

 

Questão 14: Atendimento das necessidades dos alunos considerando o valor do(s) 

auxílio(s) 

Gráfico 22 

 

Questão15: Execução do Plano de Permanência: Divulgação do edital 

Gráfico 23 
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Questão 16: Execução do Plano de Permanência: Avaliação acadêmica 

Gráfico 24 

 

Questão 17: Execução do Plano de Permanência: Avaliação socioeconômica 

Gráfico 25 

 

Questão 18: Clareza dos critérios utilizados para a concessão de benefícios 

Gráfico 26 
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3.3.5 Acompanhamento pedagógico 

 

 O desempenho na avaliação do acompanhamento pedagógico desenvolvido 

na Instituição é bastante peculiar. Embora as situações e setores relativos ao 

acompanhamento e à assistência tenham avaliação positiva, as ações para redução 

de fracasso e evasão apresentam desempenho negativo. 

 O acompanhamento pedagógico apresenta a soma de conceitos positivos em 

59,79%. O atendimento do NUDE soma 74,44%. Por outro lado, as ações para 

redução de evasão somam 25,56% de conceitos negativos. 

 

Questão 19: Acompanhamento do desenvolvimento acadêmico ao longo do curso 

em seu Campus (acompanhamento social e pedagógico) 

Gráfico 27 

 

 Questão 20: Atendimento do Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) às 

demandas dos discentes/docentes 

Gráfico 28 
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Questão 21: Ações da Assistência Estudantil e Comunitária desenvolvidas para a 

redução da evasão no Campus 

Gráfico 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Incentivo ao acadêmico 

Em relação aos diferentes incentivos para participação dos acadêmicos 

tanto em atividades científicas (pesquisa e extensão) como atividades esportivas e 

culturais, o desempenho, apesar de satisfatório, ainda é baixo. As atividades 

científicas apresentam maior expressão do que as atividades esportivas e culturais. 

O incentivo à produção discente é o indicador melhor avaliado neste conjunto, 

apresentando a soma de conceitos SUFICIENTE, MUITO BOM E EXCELENTE no 

índice de 65,72%, seguido da abrangência e execução do PAPE-Programa de Apoio 

à Participação Discente em Eventos com índice de 62,58%. A comunidade 

acadêmica, de forma geral, parece não conhecer as ações de saúde preventiva 

desenvolvidas pela Universidade, pois os índices negativos (59,5%) superam os 

positivos (40,49%). O índice no indicador NÃO SOU USUÁRIO para os oito 

indicadores a seguir foi de 30,36%, sendo o maior índice apresentado para o Eixo 3.  
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Questão 22: Incentivo à participação em eventos internos, externos e à produção 

discente 

Gráfico 30 

 

Questão 23: Abrangência/execução do Programa de Apoio à Participação Discente 

em Eventos (PAPE) (divulgação edital, processosolicitação/deferimento/prestação de 

contas) 

Gráfico 31 

 

Questão 24: Política de alimentação subsidiada praticada nos restaurantes 

universitários Talheres do Pampa 
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Gráfico 32 

 

Questão  25: Existência de ações de cultura nos Restaurantes Universitários: 

Programa Saberes e Sabores, momentos musicais no RU 

Gráfico 33 

  

 Questão  26: Incentivo à participação em eventos ou ações culturais, esportivos, e 

de lazer na Universidade 

Gráfico 34 
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Questão 27: Caso seja participante, avalie o incentivo à participação em eventos 

esportivos externos (Copa Unisinos, Jogos Universitários Gaúchos) 

Gráfico 35 

 

Questão  28: Ações de saúde preventiva que estimulem uma vida mais saudável: 

Programa Coração de Estudante    

Gráfico 36 

 

Questão 29: Caso seja participante, avalie de forma geral os Jogos Universitários da 

Unipampa 
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Gráfico 37 

 

3.4  Eixo 4: Políticas de Gestão 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
  

O Eixo 4 destina-se à avaliação das Políticas de Gestão da Universidade, que 

envolve as dimensões Política de pessoal, Organização e gestão da Instituição e 

Sustentabilidade financeira. O PDI da UNIPAMPA destaca a importância da gestão 

para o cumprimento dos objetivos da Universidade. “Gerir a Universidade é praticar 

atos que, orientados pelo compromisso social, aproximem e coloquem em diálogo os 

sujeitos institucionais entre si e com a comunidade, visando proporcionar a condição 

aos atores no conceber e fazer a Universidade necessária” (UNIPAMPA, 2014, p.34). 

Por outro lado, o PDI estabelece a relação entre a política de gestão e a avaliação 

institucional, na medida em que esta última constitui uma “ferramenta que possibilita 

o diagnóstico da Instituição no que tange à execução do seu Plano de Desenvolvi-

mento, em uma perspectiva de retroalimentação do Planejamento Institucional.” 

(UNIPAMPA, 2014, p. 34) 

 As dimensões analisadas neste capítulo encontram-se contempladas nos se-

guintes objetivos de planejamento do PDI da UNIPAMPA, associados aos Eixos de 

Avaliação 3- Aperfeiçoamento Institucional e 4- Desenvolvimento Humano: 

 

 Acompanhar e apoiar o desempenho dos servidores.  

 Dimensionar as necessidades institucionais de pessoal.  
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 Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos servidores.  

 Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de vida e saúde do 

servidor.  

 Desenvolver mecanismos que aperfeiçoem a Gestão  

 

Para a avaliação deste eixo foram utilizadas 8 questões, conforme detalhado 

na metodologia. A seguir, apresenta-se a análise das respostas obtidas da comuni-

dade acadêmica na Avaliação Institucional 2017. Dos 1956 questionários acessados, 

1554 respondentes completaram as questões do Eixo 4, o que indica que entre 

aqueles que acessaram o formulário, 20,6 % desistiram de responder as questões 

do eixo 4.  

 

Questão 1: Adequação dos Programas de Capacitação dos Servidores 

Em relação a esta questão, dos 1554 respondentes, 491 escolheram a opção 

não sou usuário (31,6 %). Este valor elevado da categoria pode ser resultado da 

também alta proporção de discentes entre os respondentes. Dos 1063 integrantes 

da comunidade acadêmica que avaliaram este item, 34,7 % consideram a adequa-

ção dos programas de capacitação inexistente ou insuficiente, enquanto que 65,3 % 

consideram a adequação desses programas suficiente, muito bom ou excelente, o 

que configura uma avaliação satisfatória. 

Gráfico 38 

 

Questão 2: Relacionamento Interpessoal no Campus 

Esta questão apresenta o menor percentual de respondentes considerados 
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P.38; Muito 
Bom/Bem; 

18,63 
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não usuários do Eixo (7,3 %). Dos 1441 avaliadores desta questão, 71,3 % conside-

ram o desempenho como suficiente, muito bom ou excelente, sendo que apresenta 

o maior percentual de respostas excelente dentro do Eixo 4 (10,3 %), indicando o 

relacionamento interpessoal nos campi como um ponto forte na avaliação da comu-

nidade acadêmica. 

Gráfico 39 

 

 

Questão 3: Papel exercido pelas equipes de gestão da Unipampa, nos Campi, em 

processos de tomada de decisões 

Da mesma forma que na questão anterior, o desempenho das equipes de 

gestão dos campi aparece como um ponto forte do Eixo 4, com 71,6 % de respon-

dentes nas categorias suficiente, muito bom ou excelente. A questão 40 foi avaliada 

por 1346 respondentes. Ao mesmo tempo, 13,4 % dos 1554 respondentes do eixo 

manifestaram-se  como não usuários.  

Gráfico 40 

 

Questão 4: Funcionamento do Conselho Universitário 

Do total de respondentes do Eixo, 19,4 % se consideraram não usuários nes-
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ta questão, e os avaliadores foram 1252. A soma das respostas suficiente, muito 

bom ou excelente para este item foi de 64,5 %, enquanto que as respostas inexis-

tente e insuficiente totalizam o 35,5 %, o que configura um desempenho satisfatório. 

Gráfico 41 

 

 

Questão 5: Funcionamento dos Conselhos dos campi 

Nesta questão, 20,8 % dos respondentes indicaram a opção não usuário, em 

avaliação que compreendeu 1231 respondentes. A soma das respostas nas catego-

rias suficiente, muito bom e excelente atingiu 71,1 % do total, o que pode ser consi-

derado um bom desempenho na visão da comunidade acadêmica. 

Gráfico 42 

 

 

 

Questão 6: Participação da Comunidade Externa nos Conselhos dos campi e Con-

suni 

Do total de respondentes do Eixo, 25,8 % indicaram a opção não sou usuário, 

e o item foi avaliado por 1153 integrantes da comunidade acadêmica. A soma das 
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respostas positivas totalizou 52,3 % dos avaliadores, Este percentual, mesmo supe-

rando o total de respostas inexistente e insuficiente, configura o segundo pior resul-

tado nas questões que compõem o Eixo 4. 

Gráfico 43 

 

 

Questão 7: Funcionamento das Comissões de Cursos 

O funcionamento das comissões de cursos constitui a característica melhor 

avaliada dentro do eixo de Políticas de Gestão, com 72,4 % de respostas nas cate-

gorias suficiente, muito bom e excelente. A questão foi avaliada por 1304 responden-

tes, e 16,1 % consideraram-se  não usuários. 

Gráfico 44 

 

 

Questão 8: Recursos disponibilizados atendem ao custeio e aos investimentos em 

ensino, extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI 

A última questão do eixo 4 é a que recebeu pior avaliação por parte da comu-

nidade acadêmica, colocando os recursos para o cumprimento das funções fins uni-
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versitárias como o maior ponto fraco nas políticas de gestão. Esta questão foi avali-

ada por 1282 respondentes, e 17,5 % se consideraram não usuários. As respostas 

inexistente e insuficiente somaram 57,8 % do total, e as opções muito bom e exce-

lente apresentam os menores percentuais do Eixo 4 (10,8 e 4,4 %, respectivamente) 

Gráfico 45 

 

 

Em termos gerais, a avaliação da comunidade acadêmica sobre o eixo 4 é sa-

tisfatória, com exceção do aspecto vinculado aos recursos disponibilizados para as 

funções fins da Universidade (questão 45). Neste quesito, a soma do número de 

respostas Inexistente e Insuficiente supera as que correspondem a Suficiente, Muito 

Bom e Excelente (57,6 e 43,4 % das respostas, respectivamente). Com relação à 

questão da participação da comunidade externa nos conselhos (questão 43), a soma 

das respostas Inexistente e Insuficiente corresponde ao 47,3 % do total.  

Os itens melhor avaliados são os relativos ao funcionamento das comissões 

de cursos (questão 44), ao papel das equipes de gestão dos campi na tomada de 

decisões (questão 40), às relações interpessoais nos campi (questão 39) e ao funci-

onamento dos conselhos dos campi (questão 42). Por fim, a soma do das avaliações 

suficiente, muito boa e excelente superam  70 % das respostas nesses quatro itens.  

 

3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 
  

O Eixo Infraestrutura contempla apenas uma, mas fundamental, dimensão 

relativa à infraestrutura física da instituição. Essa dimensão apresenta os seguintes 

objetivos no PDI:  
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Adaptar a estrutura organizacional frente aos novos desafios e a estrutura 

multicampi; 

garantir às pessoas com deficiência condições de acesso e permanência na 

Universidade; 

 implantar a infraestrutura de edificações necessárias às atividades acadêmicas e 

administrativas; 

 ofertar serviços e soluções de TIC para a comunidade universitária; 

Promover a Sustentabilidade Ambiental.  

 

Na pesquisa de satisfação aplicada em 2017, o nível de abstenção neste eixo 

foi de 436 participantes, que não responderam especificamente alguma questão ou 

que acessaram e não completaram o instrumento. De um total de 1956 

respondentes, restaram para serem analisadas 1460 participações, que representam 

o total de respondentes que concluíram este eixo.  

Considerando tratar-se de uma Instituição multicampi, a análise deste eixo foi 

feita questão por questão, não sendo aprofundado o estudo com relação a cada 

campi.  

 

Questão 1: Suficiência quanto ao número de salas de aula disponíveis no campus 

 

Mesmo tendo ficado na média pendendo para avaliação positiva, a suficiência 

de sala de aula merece observação, pois obteve alto índice de insuficiência pelos 

respondentes. Entre o total de respondentes, apenas 60 alegaram não serem usuá-

rios das salas de aula. 
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Gráfico 46 

 

 

Questão 2: Adequação de equipamentos audiovisuais para atividades de ensino (em 

salas de aula) 

Mantendo um percentual de não usuários próximo do item anterior (neste item 

foram 76 não usuários), destacou-se a avaliação positiva para a disponibilidade de 

equipamentos audiovisuais para as atividades de ensino. Também merece ser ob-

servado o índice que 32,13% dos respondentes que classificaram este item como 

sendo insuficiente.  

Gráfico 47 

 
 

Questão 3: Adequação da infraestrutura da sala de aula (climatização, cortinas, 

quadro branco, etc.) 

Considerando os índices de suficiência à excelência, este item é considerado 

positivamente avaliado. Tendo 57 respondentes que alegaram não serem usuários. 

Também deve ser destacado o índice de insuficiência, que sozinho chega a 36,84%. 

Gráfico 48 
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Questão 4: Suficiência do número de laboratórios (ensino, pesquisa e extensão) 

O número de laboratórios para as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

foi um item avaliado negativamente, sendo considerado insuficiente para a realiza-

ção das atividades. Neste item, 105 participantes não se consideraram aptos a res-

ponder. 

Gráfico 49 

 

 

Questão 5: Adequação do espaço físico nos laboratórios 

Este item avaliado, que mesmo recebendo destaque positivo, deve ter o índi-

ce de insuficiência observado pela gestão da Instituição, pois relacionando com a 

questão anterior, que refletiu a insuficiência de laboratórios, este indicador represen-

ta a avaliação dos laboratórios existentes, que já estariam aquém do considerado 

necessário para as atividades acadêmicas. 

 

 

 

 



47 

 

Gráfico 50 

 

 

Questão 6: Adequação, conservação e manutenção das instalações sanitárias: (En-

tende-se como conservação e manutenção o funcionamento adequado das tornei-

ras, descargas, secadores, o estado de conservação da louça, entre outros) 

Entre as questões do eixo Infraestrutura, esta questão foi a que mais teve a 

participação dos respondentes, apenas 23 pessoas alegaram não serem usuárias. 

Cabendo destacar a avaliação positiva deste item. 

Gráfico 51 

 

 

Questão 7: Existência de políticas de segurança e patrimonial: (Entende-se por se-

gurança patrimonial a atividade cujo objetivo é prevenir e reduzir perdas patrimoniais 

na organização) 

Com 78 participantes que se consideraram não serem usuários, este item ob-

teve destaque em sua avaliação positiva. 

Gráfico 52 
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Questão 8: Existência de políticas de segurança do trabalho na utilização dos equi-

pamentos 

Destacadas positivamente, as políticas de segurança do trabalho oscilaram 

em índices semelhantes. O percentual dos respondentes que conceituaram como 

sendo muito bom ou excelente ficou próximo dos que conceituaram como inexistente 

e insuficiente. 

Neste item 205 respondentes manifestaram não serem usuários. 

Gráfico 53 

 

 

Questão 9: Disponibilidade dos equipamentos e recursos de informática: (São dis-

ponibilizados em quantidade suficiente para as atividades de ensino?) 

Neste indicador, mesmo que tenha recebido conceito positivo em sua totali-

dade, destaca-se que o índice de insuficiência é praticamente o mesmo índice de 

respondentes que qualificaram o indicador como sendo suficiente. Esse indicativo 

deve ser considerado pela administração da IES no sentido de manter atualizado o 

acervo desse tipo de material didático.  
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Gráfico 54 

 

 

Questão 10: Adequação do sistema de pesquisa da biblioteca: 

Destacando-se positivamente, estando entre os três melhor avaliados, este 

indicador reflete a organização do setor de bibliotecas, que consegue atender às 

expectativas da maioria da comunidade acadêmica. 

Gráfico 55 

 

 

Questão 11: Adequação do espaço da biblioteca 

A adequação do espaço das bibliotecas pode ser considerada boa, mesmo 

tendo o conceito insuficiente como o mais alto, pois as avaliações “muito bom” e 

“excelente” foram consideradas por parcela significativa dos avaliadores. 
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Gráfico 56 

 

 

Questão 12: Adequação do acervo (físico e digital) 

A adequação do acervo foi considerada positiva para a maioria dos 

entrevistados. Pelo fato de incluir tanto acervo físico como digital, não é possível  

identificar onde estão as carências apontadas por 32,82% dos respondentes. 

Gráfico 57 

 

 

Questão 13: Adequação dos espaços físicos específicos para pessoas com deficiên-

cia ou mobilidade reduzida: rampas, elevadores, banheiros, estacionamento, sala de 

aula, etc 

O indicador referente à acessibilidade, no geral, foi bem avaliado. Cabe sali-

entar que somente 207 respondentes julgaram–se não usuários, ficando evidente 

que muitos respondentes que não são usuários avaliaram o indicador. 
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Gráfico 58 

 

 

Questão 14. Adequação de equipamentos e mobiliários específicos para pessoas 

com deficiência no restaurante universitário: (Bebedouro adaptado, cadeiras para 

obesos, mesa adaptada para cadeirantes) 

Neste indicador destacamos o total de 374 respondentes que julgaram-se não 

usuários, e não contribuíram com a avaliação. Para este indicador, o quesito ser 

usuário não seria fator determinante para responder a questão, pois reflete o que o 

respondente observa existir no campus. 

Destaca-se que a adequação dos mobiliários para pessoas com deficiência 

nos restaurantes universitários teve destaque negativo em sua avaliação. 

Gráfico 59 

 

 

Questão 15. Condições de uso do Restaurante Universitário: (Iluminação, ventilação, 

capacidade de atendimento) 
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As condições de uso dos restaurantes universitários, no geral, foram bem 

avaliadas pelos respondentes. Um total de 307 alegou não ser usuário do setor.  

Gráfico 60 

 

 

Questão 16: Condições dos espaços de integração social/convivência 

Este indicador refletiu descontentamento por grande parte do público 

respondente. O índice de insuficiência foi superior ao número que considerou 

suficiente. 

Gráfico 61 

 

 

Questão 17: Condições das salas/setores de atendimento aos alunos 

Com relação a este indicador, a questão não especificou que tipo de atendi-

mento, podendo ter sido interpretado como atendimento dos docentes aos alunos.  

Assim, o índice insuficiente pode ser fruto de avaliações feitas por campi onde não 

existem salas de professores que ofereçam estrutura adequada ao atendimento dos 

alunos. 
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Gráfico 62 

 

 

Questão 18: Condições de urbanização (estacionamento, iluminação externa, cer-

camento, calçamento...) 

Este indicador teve o mesmo quantitativo percentual quando refere-se ao 

índice de suficiência e insuficiência. Cabe salientar que muitos campi ainda estão 

com suas obras de ampliação em andamento. 

Gráfico 63 

 

 

 

Questão 19. Adequação do espaço destinado para estudo extraclasse 

Os espaços para estudo extraclasse podem ser considerados insuficientes, 

pois atingiram este conceito por 42,63% dos respondentes. 

Neste indicador, apenas 157 pessoas julgaram-se não usuárias. 
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Gráfico 64 

 

 

 

 

Questão 20: Condições das salas de professores 

No computo geral, este indicador foi avaliado positivamente, mas o índice de 

27,24% de insuficiência e 6,21% de inexistência pode ser reflexo da precarização 

desses espaços em alguns campi. 

Gráfico 65 

 

 

Questão 21: Condições das salas/setores dos Técnicos Administrativos em Educa-

ção 

Este último indicador é específico para a categoria de servidores técnicos 

administrativos. Apenas 427 dos respondentes qualificaram-se como não sendo 

usuários do serviço. A média obtida no indicador foi considerada positiva, 

destacando-se como suficiente para o desempenho das atividades administrativas. 

Gráfico 66 
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Entre os indicadores que obtiveram avaliação negativa mais significativa e 

que carecem atenção redobrada por parte da gestão estão: A suficiência no número 

de laboratórios (ensino, pesquisa e extensão) com 42,40% de conceito 

INSUFICIENTE e 12,65% de conceito INEXISTENTE; bem como a adequação dos 

espaços físicos nos laboratórios, com desempenho de 35,55% INSUFICIENTE.  

Nesta mesma lógica, a Instituição, de forma geral, carece de espaços para 

convivência, avaliado com 32,66% de INSUFICIÊNCIA, bem como de adequação do 

espaço destinado para estudo extraclasse, com INSUFICIÊNCIA de 42,63%.  

Dos indicadores avaliados, destacaram-se positivamente os seguintes: 

“adequação, conservação e manutenção das instalações sanitárias”, que obteve 

27,05% de conceito muito bom e 15,43% excelente; seguido do indicador referente à 

“adequação do sistema de pesquisa da biblioteca”, que obteve 25,42% de avaliação 

muito boa e 15,45% de avaliação excelente. Também destacou-se o indicador 

referente à “existência de políticas de segurança e patrimonial”, que obteve 23,09% 

de qualificação muito boa e 10,96% excelente. 

 

3.6 Análise das caixas abertas 

Apresentadas as análises das questões de cada um dos eixos avaliados em 

2017, este capítulo trará os principais apontamentos feitos pelos participantes nas 

caixas abertas presentes no questionário de Avaliação Institucional. Primeiro, é im-

portante destacar que a CPA optou por colocar as caixas abertas no questionário de 

2017 para que a comunidade acadêmica tivesse um espaço para se manifestar li-

vremente em relação aos cinco eixos avaliados. Na análise serão destacados os 

pontos que apareceram com maior regularidade nas respostas. 

A média da participação com comentários nas caixas abertas é em torno de 
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8% da amostra. No eixo 1, houve 105 registros; no eixo 2, 102 registros; eixo 3,  142 

registros; eixo 4, 71 registros e 186 registros no eixo 5. 

As respostas da caixa aberta sobre o Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Insti-

tucional, em sua maioria, apontaram a necessidade de uma melhor divulgação sobre 

quais são as ações práticas executadas pela gestão a partir dos resultados da Avali-

ação Institucional. Entre as opiniões expostas, também foi destacada a importância 

de deixar claro para a comunidade acadêmica como os resultados são discutidos 

institucionalmente, e como são feitos os encaminhamentos no âmbito dos campi e 

dos cursos.  

Os respondentes sugeriram que, a partir dos dados da avaliação institucional, 

fossem realizadas reflexões conjuntas nos campi, para que a comunidade acadêmi-

ca possa participar da proposição de ações. Além disso, também foi sugerido que os 

Relatórios de Avaliação Institucional fossem enviados por e-mail, assim como são 

enviados os links de participação na pesquisa. Uma sugestão pontual de um partici-

pante foi a de melhorar o layout das pesquisas. Para ele, o layout pode influenciar 

numa baixa adesão.  

É relevante destacar que houve uma regularidade de respostas que demons-

travam um desconhecimento do participante sobre o que é a avaliação institucional e 

sobre o que é a CPA. Este dado é um pouco preocupante e faz com que reflitamos 

sobre a necessidade de intensificação na atuação dos Comitês Locais de Avaliação, 

que precisam regularmente desenvolver ações que levem o conhecimento às cate-

gorias. 

Nas respostas do Eixo 2, que tratou sobre Desenvolvimento Institucional, o 

ponto destacado com maior frequência foi a implantação de cursos que atendam às 

necessidades da região, considerados insuficientes ou insatisfatórios, ao contrário 

do que mostram os resultados da análise por eixo, que apresenta índices positivos. 

De acordo com um dos respondentes, “a Unipampa está inserida num contexto de 

cidades com base econômica na agricultura” e disponibiliza o curso de Agronomia, 

por exemplo, somente em Itaqui. Além da necessidade de criação dos cursos de 

Odontologia e de Ciências Contábeis, também foi destacada por um respondente a 

importância da disseminação de cursos da área da saúde, que, segundo ele, podem 

contribuir com o desenvolvimento de qualquer uma das regiões em que a Unipampa 

se localiza, tendo em vista a demanda de serviços nesta área. Outro participante 

citou, em específico, o caso dos cursos ofertados no Campus Jaguarão, argumen-
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tando que a “baixa adesão e [a] baixa demanda” de alunos comprovam que é ne-

cessário reavaliar os cursos disponibilizados nas unidades e sugere que a Unipampa 

crie uma política para verificar se, de fato, eles continuam contribuindo para o de-

senvolvimento das regiões.  

Outro ponto bastante comentado foi em relação à necessidade de maior inte-

gração da Unipampa com a comunidade externa. Foi sugerida a criação de projetos 

de extensão que tratem sobre assuntos que interessem a comunidade, para desen-

volver o hábito de levar o público externo para dentro da Universidade. Além disso, 

também foi comentada a importância da integração entre as categorias para a cria-

ção de projetos que visem ao desenvolvimento Institucional da Unipampa na região. 

Também foi destacada a necessidade de incentivo institucional para a inicia-

ção científica, a elaboração de projetos de pesquisa e de extensão e a produção ar-

tística e cultural dos alunos. A importância da criação de parcerias entre a universi-

dade e setores públicos e privados também apareceu com regularidade. O objetivo 

deste ponto é criar oportunidade para o desenvolvimento de atividades práticas de 

formação. 

Outro tema comentado foi a importância do comprometimento prático com a 

sustentabilidade e a importância dos setores separarem seus resíduos (papéis, ma-

terial orgânico, etc).  

A necessidade de viabilização institucional de viagens ao exterior com os au-

tomóveis da Unipampa também foi pontuada. O respondente destaca que esta ação  

é muito importante para o desenvolvimento de atividades práticas, principalmente 

nas zonas fronteiriças.  

Sobre o PDI, foi sugerida uma maior divulgação para que a comunidade aca-

dêmica tenha consciência da importância de conhecê-lo para a prática de suas ativi-

dades. Além disso, foi indicado que haja uma maior preocupação em atender as me-

tas estipuladas no documento. Por último, quanto às atividades administrativas, fo-

ram destacadas as inconsistências de informações disponibilizadas pelos sistemas 

acadêmicos GURI e SIE; e o excesso de Comissões e burocratização dos proces-

sos.  

Em relação ao Eixo 3 - Políticas Acadêmicas - cabe destacar que compreende 

ações vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e comunica-

ção institucional. 

Os pontos registrados nas caixas abertas são os relativos à assistência estu-
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dantil, com foco especial nos restaurantes universitários e nos auxílios financeiros. 

Há uma grande reclamação da falta de restaurantes universitários em alguns 

campi, bem como o fechamento destes sem explicações devidas ou por questões 

burocráticas na relação com as empresas de alimentação. São relatados problemas 

de alimentação inadequada com alimentos estragados e falta de higiene. Outro as-

pecto que aparece com frequência diz respeito ao descumprimento do cardápio pre-

visto por parte das empresas. Por fim, a demanda relativa ao café da manhã. 

Outro item bastante destacado foi a questão relativa ao desenvolvimento de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como ao incentivo aos discentes para 

participação em eventos e publicações. Em relação ao ensino e extensão, foram re-

gistrados problemas na certificação para os participantes e o número pequeno de 

projetos desenvolvidos pelos docentes. Em relação à pesquisa, foram registrados 

problemas relativos à burocracia dos processos, bem como a falta de valorização de 

doutores recém-formados. Há uma importante demanda para a promoção de mais 

eventos por parte da Universidade. Também se destaca a falta e/ou o desconheci-

mento das atividades culturais desenvolvidas pela e na Instituição. 

O terceiro indicador mais registrado é o relativo à realização dos jogos estu-

dantis e atividades ligadas ao esporte. São destacadas a ineficiência das “Atléticas”, 

bem como a falta de oferta e incentivo às atividades esportivas. Os problemas de 

falta de espaço, como quadras e pistas de caminhada, são destacados como limita-

dores para o desenvolvimento destas atividades. 

Em relação ao indicador das políticas de assistência estudantil são registra-

das a ineficiência e a insuficiência dos auxílios financeiros propostos pela Instituição. 

São apontados a má distribuição das bolsas e os problemas na avaliação socioeco-

nômica. Há registros que chegam a tratar como “inúteis” os auxílios financeiros. 

Os trabalhos dos NUDES são destacados como positivos de forma geral, mas 

carecem de continuidade. Há necessidade de acompanhamento pedagógico mais 

sistemático, bem como a presença de psicólogos em cada NUDE. 

Em relação às atividades de ensino, foram destacadas a falta de clareza e 

orientação na integralização curricular. Algumas grades curriculares são desorgani-

zadas e fora da realidade. Destaca-se que alguns planos de ensino são muito rígi-

dos e atrelados a PPCs considerados defasados. Há indícios de resistência às ino-

vações pedagógicas e ao desenvolvimento de ações interdisciplinares. Solicita-se 

uma revisão e melhor aproveitamento das equivalências. Há uma demanda impor-
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tante sobre os estágios em alguns cursos, cujo componente curricular é inexistente. 

Também aparece o registro de que a articulação entre a graduação e a pós-

graduação é inexistente. Aparece um registro relativo aos alunos de curso EAD, que 

se sentem isolados de alguma forma. 

A comunicação institucional ainda aparece como grande desafio. São desta-

cados os problemas na divulgação e nos prazos dos editais, assim como as limita-

ções na relação com a comunidade e a divulgação das informações institucionais. 

Na questão da internacionalização, há uma crítica ao número muito restrito de 

vagas para intercâmbios e limitada relação com instituições internacionais. 

De forma geral, em relação às políticas acadêmicas são registrados apenas 

quatro elogios. É enfatizada a necessidade de maior envolvimento da Universidade 

e dos professores com a comunidade local e o desenvolvimento regional. As caixas 

abertas destacam entendimentos como: a Universidade ainda está muito distante da 

comunidade; “parece um conjunto de dez universidades que partilham do mesmo 

nome”; muitas ações e projetos previstos no PDI e questionados no instrumento de 

avaliação são praticamente inexistentes. 

Por fim, neste eixo também aparece uma grande preocupação com a evasão 

e retenção e as poucas ações da Instituição neste sentido. 

No que concerne ao Eixo 4 - Políticas de Gestão - as caixas abertas trouxe-

ram mais pontualmente apontamentos sobre gestão, recursos disponibilizados para 

ações, participação da comunidade externa e relacionamento interpessoal. Outros 

apontamentos ocorreram com menor frequência. 

Um comentário encontrado pode revelar uma carência na divulgação do PDI: 

“Podia explicar o que é PDI. Como vou saber se está em conformidade?” Corrobo-

rando com esse entendimento, foi sugerido que os alunos novos devem ser recepci-

onados de forma a conhecer os setores da Universidade e os documentos institucio-

nais. 

Segundo alguns respondentes, não há percepção de gestão descentralizada, 

devendo esse fator ser melhor trabalhado para que os campi tenham mais autono-

mia. Alguns comentários revelam que a comunidade acadêmica gostaria de contar 

com a presença dos membros da alta gestão em visitas mais regulares aos campi. 

No que concerne às tomadas de decisão, foi sinalizado que é necessária a 

ampliação da participação discente, incluindo-se um aluno de cada curso em conse-

lhos e comissões. Ainda neste sentido, apresenta-se que os representantes deveri-
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am estabelecer um contato mais próximo com os grupos que representam. 

Em se tratando dos recursos disponibilizados para atividades de ensino, ex-

tensão, gestão e pesquisa, foi elencada a dificuldade de acesso ao PAPE- Programa 

de Auxílio à Participação em Eventos- voltado aos discentes; seja em função de um 

número inexpressivo de auxílios, da burocracia envolvida ou da falta de preparo dos 

servidores dos campi, no sentido de orientar adequadamente os alunos. Da mesma 

forma, a carência de incentivos para programas e projetos no âmbito dos cursos é 

pontuada com frequência. A falta de estímulo a atividades culturais foi sinalizada 

como deficiência da gestão. Foi citada também a carência de recursos para implan-

tação de laboratórios específicos, como um laboratório de Rádio Universitária. 

Em se tratando de recursos, foi pontuada a necessidade de se publicizar gas-

tos, empenhos e remanejamentos. Entende-se que, dessa forma, a comunidade in-

terna poderia ampliar o conhecimento das questões e contribuir ativamente com su-

gestões. Alguns comentários revelam preocupação com gastos inerentes à frota. 

Sobre a participação da comunidade externa em situações várias na Univer-

sidade, alguns respondentes entendem que há falta de estímulo por parte da gestão, 

para promover uma maior participação.  

Sobre os encontros do Conselho Universitário, tem-se o entendimento de que 

devem ocorrer de forma mais frequente. 

No que concerne às capacitações de servidores, houve bastantes manifesta-

ções apontando a carência de ações voltadas aos docentes e a baixa disponibilida-

de de vagas em ações para técnicos, o que leva à indicação de apenas um servidor 

de cada unidade em cursos que são de interesse geral. Sugeriu-se organização de 

evento anual, ou sob demanda, para recebimento de novos servidores.  

O relacionamento interpessoal foi sinalizado poucas vezes, porém apresen-

tando um viés negativo quando se refere ao tratamento dispensado por docentes 

aos técnicos e alunos, ou à relação entre docentes e técnicos.  

As caixas abertas destinadas às inferências sobre infraestrutura na Universi-

dade, apresentam apontamentos variados, em que predominam questões sobre a 

falta de mais espaços para estudos e convivência- notadas como altamente prejudi-

ciais aos discentes; necessidade de climatização dos ambientes internos e de ilumi-

nação dos externos; utilização de salas de informática para reuniões e aulas, devido 

à falta de espaço para tanto. 

A adequação dos gabinetes de docentes para o melhor atendimento aos alu-
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nos também foi citada, uma vez que os gabinetes coletivos são barulhentos e im-

possibilitam a privacidade nas conversas. Também foram pontuadas, em menor 

grau, as deficiências na acessibilidade, como a ausência de piso tátil; problemas na 

parte elétrica- ausência, insuficiência ou deterioração das tomadas; deficiências em 

calçamento e estacionamento; necessidade de cortinas para que a claridade do dia 

não atrapalhe a visão de alunos e professores e nem as apresentações projetadas; 

vasos sanitários soltos; espaços com carpetes velhos e mofados em Uruguaiana. A 

limpeza dos banheiros, falta de papel higiênico, desodorizantes plásticos que ento-

pem os vasos também foram pontuadas com regularidade. 

Outro dado relevante, que aparece com menor frequência porque são poucos 

os campi que ainda não dispõe do recurso, é a urgência na implantação do RU, o 

que demanda infraestrutura adequada. Com relação aos campi que possuem, foi 

citada a insuficiência de equipamentos para deficientes, como cadeiras para obesos, 

buffet e mesas adaptados para usuários de cadeiras de rodas, além de que os ba-

nheiros não são suficientemente grandes para a perfeita mobilidade dessas pesso-

as. 

Um respondente foi mais enfático e comentou sobre a carência de espaços 

próprios para as atividades do curso de Educação Física, como ginásio, piscina, ta-

tame com espelhos e campo de futebol. Da mesma forma, um respondente citou 

especificamente o curso de Medicina, que não possui número necessário de salas e 

carece de laboratórios. 

Como sugestões dos respondentes para a melhoria das questões de infraes-

trutura, considerando a segurança e preservação patrimonial, apontaram-se a ne-

cessidade de câmeras de monitoramento nos variados espaços, necessidade de 

registro de veículos que entram e saem dos campi e de totens com informações nas 

entradas. Uma sugestão interessante e de baixo custo é a pintura de espaços, pois 

se considera que os ambientes são monocromáticos e desestimulantes visualmente. 

Foi sugerida também a implantação de um programa que previna as perdas do pa-

trimônio. 

Uma observação importante apresenta que o questionário parece mais volta-

do à infraestrutura dos campi, impossibilitando ou dificultando a avaliação da infraes-

trutura da Reitoria. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES: Comparação entre os ciclos 
  

Em 2016, a CPA aperfeiçoou seu instrumento de avaliação para adequar-se 

às Notas Técnicas 62 e 65 do INEP e utilizou este mesmo instrumento nos relatórios 

parciais de 2016 e de 2017. Como em 2015 o instrumento de avaliação utilizado foi 

distinto, nesta seção apresentaremos de maneira sucinta parte dos resultados do 

relatório parcial de 2015 e faremos a análise comparativa por eixo apenas dos resul-

tados de 2016 e de 2017, cujo instrumento de avaliação usado foi o mesmo.  

4.1 Resultados 2015 
 

No ano de 2015, a Comissão Própria de Avaliação encerrou seu primeiro ciclo 

avaliativo desenvolvido ao longo dos anos de 2013 até 2015. Além disso, aproveitou 

a experiência acumulada neste processo, e em permanente movimento de meta- 

avaliação, planejou e sistematizou o novo Projeto de Autoavaliação Institucional 

adequando-se às novas orientações do INEP. 

 Considerando os dados apresentados pelas fontes descritas nos relatórios 

parciais, reiteramos o fortalecimento da Unipampa, bem como o alto grau de 

satisfação dos usuários em relação aos serviços ofertados pela Instituição. 

Verificamos que apesar de um número pequeno de alunos conhecerem a CPA e sua 

finalidade, os CLAs (Comitê Locais de Avaliação) desenvolveram várias ações para 

consolidar a cultura avaliativa na Instituição como forma de aprimorar os serviços 

ofertados e adequação às necessidades dos usuários, conforme apontamentos 

realizados durante o período de pesquisa de satisfação (discentes, docentes e 

técnico-administrativos). Ficou clara a necessidade de uma unificação dos dados 

institucionais em uma fonte que contenha todas as informações necessárias para 

realizar e manter seus dados históricos. Mesmo sendo recente, a história da 

Universidade deve ter um sistema de informações mais completo e sem entraves e 

que facilite a consulta a qualquer tempo. 

 O número de alunos evadidos já se revelava alto em relação ao de 

ingressantes e, para tanto, a Universidade precisava rever ações e políticas públicas 

de permanência dos estudantes. Mesmo existindo ações pontuais em alguns campi, 

a Universidade precisava prever ações abrangentes ao elaborar o seu próximo 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Observa-se que a questão da evasão 

permanece como um significativo desafio. 
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 À época já se identificava que a Universidade cumpre um importante papel 

social na oferta crescente dos cursos de graduação e pós-graduação, nas 

modalidades Lato e Stricto Sensu. Da mesma forma, a relevância das pesquisas 

realizadas vinha dialogando satisfatoriamente com o público-alvo de cada município 

em que a Unipampa atua. 

 Considerando-se o contexto de uma universidade ainda em implantação, a 

infraestrutura se apresentava como maior desafio. Consolidação das obras, 

organização de espaços de convivência e de estudos extraclasse despontavam 

como maiores necessidades. 

 Aliada a tais aspectos, a política de assistência e permanência estudantil 

prevalecia como mais importante ação para a consolidação da Universidade. Por 

outro lado, se destacava a excelência acadêmica registrada, sobretudo, na avaliação 

do ensino dos diferentes Programas de Pós-Graduação. A graduação, de forma 

geral, figurava muito bem avaliada pelos discentes, sendo elencados como maiores 

dificuldades de permanência na Instituição os problemas externos ao ensino. 

Ao longo da consolidação da CPA se percebeu o envolvimento da comunida-

de acadêmica no processo de avaliação, construído através das ações de sensibili-

zação da Comissão Própria de Avaliação, dos Comitês Locais de Avaliação, coorde-

nação acadêmica, coordenadores de curso e docentes. Afirmava-se que a avaliação 

institucional não tem caráter punitivo, mas é um instrumento de identificação de cau-

sas, de problemas e deficiências, visando um planejamento estratégico para a quali-

ficação dos cursos e dos setores da Instituição, buscando a excelência acadêmica.  

  

4.2 Comparativo dos Relatórios Parciais de 2016 e 2017 

4.2.1 Eixo 1 
 

 Nesta seção, são analisados, de forma conjunta, os resultados das avaliações 

parciais correspondentes aos anos de 2016 e 2017 para o Eixo 1. Em uma análise 

geral, ficou visível que, apesar de uma diminuição do número total de respondentes 

em 2017, houve uma melhora na avaliação deste eixo, com diminuição dos percen-

tuais de inexistente e insuficiente e um aumento das demais categorias. Pode-se 

observar uma melhora na percepção dos usuários, com uma queda de 7,34% nos 

indicadores negativos e um aumento de 7,32% nos indicadores considerados positi-
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vos, o que indica maior grau de satisfação entre os usuários respondentes. 

Seguem abaixo, para visualização, os gráficos comparativos. Inicialmente, é 

apresentado o gráfico que consiste em um resumo de todo o eixo, e em seguida, as 

comparações individuais por questão. 

Gráfico 67 

 
 

Em relação à atuação da CPA no diagnóstico e encaminhamento dos proble-

mas, observa-se uma melhora na avaliação, principalmente para aqueles que consi-

deram o indicador muito bom/muito bem e excelente, nos quais houve um aumento 

de 6,74% em relação ao ano anterior, quando somados ambos os níveis de satisfa-

ção. 

Gráfico 68 
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 Em relação ao indicador Divulgação dos resultados do processo avaliativo, po-

de-se observar um aumento no número de respondentes que declararam não ser 

usuário. Entretanto, observa-se um aumento significativo de 7,85% dos usuários 

respondentes que passaram a considerar o indicador muito bom/muito bem e exce-

lente e uma redução da porcentagem dos indicadores inexistente e insuficiente, em 

comparação ao ano anterior. 

  Gráfico 69 

 

 4.2.2 Eixo 2 

Gráfico 70 
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 Em relação à análise comparativa entre 2016 e 2017, pode-se observar 

uma melhora na percepção dos usuários que responderam o questionário. Para os 

níveis, suficiente, muito bom e excelente, a melhoria foi da ordem de, no mínimo, 2 

pontos percentuais. Com isso, o aumento no grau de satisfação ficou em aproxima-

damente 8 pontos percentuais, ou em 13% do total de usuários respondentes. 

Gráfico 71 

 

 

 Ao observar o indicador Oferta de cursos que atendam às necessidades sociais 

de desenvolvimento regional, observa-se que o número total de respondentes não 

usuários passou de 2,16% para 3,15%, e que houve uma melhora na percepção 

deste indicador. Salienta-se o aumento entre aqueles que consideram o indicador 

excelente, na ordem de 3,93%.  
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Gráfico 72 

 

 Em relação ao indicador Execução de Projetos da Universidade voltados ao De-

senvolvimento Social, observa-se também uma melhora na percepção, principal-

mente para aqueles que consideram o indicador muito bom/muito bem, em que hou-

ve um aumento de cerca de 4 pontos percentuais. O número de respondentes não 

usuários ficou praticamente estável ao longo do tempo. 

Gráfico 73 
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 Sobre o indicador Relação entre a Unipampa e os demais Setores Públicos e 

Privados, observa-se que o número de respondentes foi semelhante nos dois anos; 

e que houve uma melhora em 2017, quando 8,86% dos respondentes considerou o 

indicador excelente. 

Gráfico 74 

 

 Para o indicador Desenvolvimento de ações que tenham como base a sustenta-

bilidade, houve um aumento no percentual de não usuários, mas, ainda assim, pou-

cos estão nessa categoria, em torno de 5% nos dois anos. Também pode-se obser-

var uma melhora expressiva, principalmente para as categorias Muito Bom e Exce-

lente. 

Gráfico 75 
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 Em relação ao indicador Atividades de preservação da memória cultural, artística 

e do patrimônio cultural, pode-se observar uma redução no número de respondentes 

que não são usuários. Além disso, observa-se que uma parte significativa dos usuá-

rios respondentes passou a considerar o indicador excelente, na ordem de 11,52%. 

Gráfico 76 

 

 Sobre o indicador coerência entre a missão institucional, as metas e objetivos do 

PDI com os resultados alcançados, observa-se que houve um aumento dos não res-

pondentes, que em 2016 foram 10,9% e em 2017 foram 13,70%. Também é possí-

vel observar uma melhora significativa na percepção dos usuários respondentes. 

 Observando de maneira isolada todos os indicadores, é possível observar que 

há uma percepção de melhora no eixo 2, o que é bastante positivo.  

 

4.2.3 Eixo 3 
 

A análise dos dados aponta que o conceito suficiente se manteve com os 

maiores valores no período avaliativo no eixo 3. 

Será utilizado no decorrer da análise o termo SUFICIÊNCIA “no sentido de 

quantidade que basta para algo...”; “conjunto de conhecimentos e qualidades para 

determinadas habilidades, habilitações e qualificações”. 
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Assim, para efeitos de padronização, neste eixo, passará a ser denominado 

SUFICIÊNCIA o somatório de “Suficiente” + “Muito Bom” + “Excelente”. 

Apesar do baixo número de participantes em 2017, houve melhora na avalia-

ção deste eixo em comparação a 2016. A partir da observação dos gráficos apresen-

tados a seguir, é possível observar um aumento para os indicadores considerados 

positivos e uma diminuição das porcentagens referentes aos indicadores negativos. 

Gráfico 77 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de então, o presente relatório passa a apresentar as figuras listadas 

pelo número da questão correspondente ao respectivo eixo, tendo como objeto os 

conceitos atribuídos pelos três segmentos nos anos comparativos. 

Gráfico 78 
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 As políticas acadêmicas apresentaram um incremento na avaliação dos res-

pondentes no que tange aos valores “Muito bom” e “Excelente”. 

 Ao se verificar os conceitos denominados de Suficiência são registrados valo-

res de 78,62% em 2016 passando a 83,53%, em 2017. 

 Os valores tendem a revelar a consolidação de uma política mais específica e 

comprometida para atender às demandas de formação acadêmica na sociedade.  

Gráfico 79 

 

 Os resultados obtidos nesta questão seguem a tendência da questão anterior 

e debruçam-se sobre o “pensar” a organização de práticas e estabelecer os desafios 

implícitos no cotidiano a fim de traçar diretrizes que contemplem as reais necessida-

des de aprendizagem, tomando-se em conta os aspectos técnicos, pedagógicos e 

políticos.  
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Gráfico 80 

 

   

Os conceitos atribuídos na questão demonstram o nível de suficiência das ações 

com índices de 61,06% no ano 2016 e 67,34% em 2017. 

 Os dados demonstram o compromisso da formação profissional de cada alu-

no possibilitando que ele tenha um conhecimento integrado aliando a ciência e a 

cultura ao desenvolvimento intelectual, social, consciência a cidadania, senso crítico, 

e autonomia, visando um melhor desempenho. 

Gráfico 81 

 

 Baseado na proposta de ser imperiosa a colaboração da Universidade no de-
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senvolvimento local/regional, presente em seu PDI, os valores atribuídos pelos res-

pondentes demonstram um incremento no que diz respeito aos conceitos “Muito 

bom” e “Excelente”.  

Gráfico 82 

 

 As ações até então realizadas em relação aos intercâmbios e cooperações 

tanto em nível nacional como internacional obtiveram valores de suficiência, com 

destaque para os conceitos “Muito bom” e “Excelente”, que se elevaram no período 

comparativo. 

 A importância, em especial aos eventos acadêmicos, pode ser apontada no 

processo de comunicação de ideias e fatos novos, reflexões do estado de arte e os 

encontros formais e informais que se estabelecem.  
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Gráfico 83 

 

 

 Ocorreu um acréscimo nos valores de “Muito bom” e “Excelente” e em contra-

partida um decréscimo nos itens “Inexistente” e “Insuficiente”. 

 A Universidade também é responsável pelo processo de criação e 

disseminação, tanto de novos conhecimentos quanto de novas tecnologi-

as, através de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento.  

Gráfico 84 

 

 A análise da questão demostra a necessidade de fortalecer e/ou buscar ou-

tros mecanismos para que sejam atendidas a contento as necessidades regionais, 

no que concerne ao papel da Universidade, embora a posição dos respondentes 
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aponte para o conceito “Suficiente”. 

Gráfico 85 

 

 

       Embora se verificando queda no período de 2016 a 2017, no item “Suficiente”, o 

somatório deste a “Muito Bom” e “Excelente” representa a participação acadêmica 

em atividades de pesquisa, além  do conceito “Insuficiente” traduzir uma redução de 

20,7%. 

 Os dados defendem a atuação das universidades como agentes es-

tratégicos não apenas na política educacional, mas também na política de 

pesquisa, ciência e desenvolvimento. 

Gráfico 86 
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 Os valores referentes a 2017 foram superiores aos anteriores, quando apon-

tados como “Muito bom e “Excelente”. 

Gráfico 87 

 

  Percebe-se a redução dos valores “Inexistente’ e “Insuficiente” no ano 

de 2017 em detrimento de maiores valores em “Suficiente”, “Muito Bom” e “Excelen-

te”.  

Esta indissociabilidade pode ser compreendida como um princípio orientador 

da universidade, oriundo de seu papel de gerar conhecimento científico em diálogo 

permanente com as demandas sociais.  

Gráfico 88 
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 Depreende-se um incremento de 2016 a 2017 quanto ao estímulo da partici-

pação discente em ações de extensão nos valores atribuídos como “Suficiente”, 

“Muito bom” e “Excelente”. O intuito deverá demonstrar o destaque da extensão co-

mo uma situação educativa, pois produz conhecimento a partir da experiência. 

Gráfico 89 

 

 Os índices de suficiência foram atingidos (55,33% e 62,70%, respectivamen-

te, nos anos avaliados) refletindo uma tendência à valorização destas ações em 

2017. 

Gráfico 90 
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Embora com valores de suficiência crescente no período, a constância e as 

adequações de qualquer ordem com a comunidade externa se impõem como um 

papel fundamental da universidade.  

 O desafio que se estabelece é a manutenção da qualidade construída com os 

vários setores da sociedade e de suas funções sociais historicamente constituídas; e 

a inserção e o comprometimento da Instituição com a realidade.  

Gráfico 91 

 

  Os valores atribuídos nos conceitos “Muito Bom” e “Excelente”, em ele-

vação, refletem o entendimento do respondente quanto a esta política acadêmica, 

onde se atrelam diferentes variáveis impostas por diferentes cenários. 

Gráfico 92 
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 A divulgação do edital do Plano de Permanência retratou um acréscimo nos 

anos comparados em relação aos conceitos “Muito bom” e “Excelente”. 

Gráfico 93 

 

 O conceito “Excelente” apresentou um acréscimo de 6,37% quando compara-

do nos períodos avaliativos 

Gráfico 94 

 

  Os dados encontrados seguem a tendência da questão anterior. 
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Gráfico 95 

 

 

A clareza de critérios foi considerada “Suficiente” pelos respondentes em 

2016 e sofreu um acréscimo de ordem positiva nos conceitos “Muito bom” e “Exce-

lente” na avaliação realizada em 2017. 

Gráfico 96 
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 O acompanhamento social e pedagógico demonstra um incremento dos con-

ceitos “Muito bom” e “Excelente” no período 2016 a 2017 e encontra guarida em 

Santos (2009)1, a se referir que a educação deve ser entendida não somente como 

possibilidade de ascensão material, mas no seu sentido transcendental, transformar-

se em um instrumento de crescimento pessoal, de aprendizagem para a vida. 

Gráfico 97 

 

 

 As respostas apontam para um grau de suficiência com acréscimo nos valo-

res dos conceitos “Muito bom” e “Excelente”, apontando seu papel como setor vincu-

lado responsável pela execução da política de assistência estudantil e pelo apoio 

pedagógico e psicossocial no âmbito do campus. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: SANTOS, André Michel. Reflexões necessárias sobre a educação do século XXI na perspec-

tiva do Serviço Social: reprodutora ou libertadora? Partes. V.00 p. eletrônica. Dezembro de 2009. 
Disponível em: <www.partes.com.br/educação/reprodutivaou libertadora.asp>. Acesso em: 
01/03/2018. 
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Gráfico 98 

 

 

A UNIPAMPA no seu Projeto Institucional (2009) tem a intencionalidade, pelo 

seu caráter público de Universidade, de proporcionar meios para que a permanência 

dos estudantes nos cursos de graduação e a qualidade do ensino se efetive. Os va-

lores atribuídos nos conceitos “Muito Bom” e “Excelente” confirmam esta prática. 

Gráfico 99 

 

  

 A suficiência da política proposta é representada por valores de 58,55%, em 

2016 e de 65,72% no ano de 2017. 
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Gráfico 100 

 

 

 Ocorreu um acréscimo no conceito “Suficiente”, “Muito bom” e “Excelente” 

atribuído pelos respondentes. 

Gráfico 101 

 

 

 Esta questão dificulta uma posição geral, pois nem todos os campi apresen-

tam o serviço, ou ainda ocorre um número de respondente não usuários. Porém, os 

dados apontam para o acréscimo dos valores atribuídos aos conceitos “Muito bom” e 

“Excelente”. 
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Gráfico 102 

 

 

 Novamente, o respondente se depara com situações diferenciadas mediante 

a realidade dos campi refletido por valores de “Inexistente”.  

Gráfico 103 

 

 

 Embora se constatem valores progressivos nos conceitos “Suficiente”, “Muito 

bom” e “Excelente”, ainda deverão ser desenvolvidas ações pontuais e institucionais 

para suprir as dificuldades de motivação à participação. 
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Gráfico 104 

 

 Esta se constitui em outra ação a ser fomentada, pois poderá desencadear 

outras práticas inerentes à comunidade universitária. 

Gráfico 105 

 

Ação que deverá ser incentivada e/ou implementada, uma vez que os res-

pondentes apontaram a “inexistência” ou “Insuficiência” da mesma. 
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Gráfico 106 

 

 

 O conceito “Suficiente” prevalece nos dois períodos de avaliação, porém é 

esperado que tais eventos se tornem frequentes no âmbito universitário, pois seus 

objetivos se prendem na integração e na socialização, considerando que o esporte é 

uma ferramenta para a educação.  

4.2.4 Eixo 4 
 

Nesta seção são analisados em forma conjunta os resultados das avaliações 

parciais correspondentes aos anos de 2016 e 2017 para o Eixo 4. Pode ser obser-

vada a diminuição do número de respondentes em 2017 para todas as questões do 

eixo.  

Considerando o conjunto das questões do eixo, a avaliação dos aspectos re-

lacionados às políticas de gestão pode ser considerada como satisfatória, na medida 

em que o número das respostas Suficiente, Muito Bom e Excelente superam, para 

os dois períodos, as respostas Inexistente e Insuficiente. Pode ser observada uma 

melhoria na avaliação da comunidade acadêmica a respeito das políticas de gestão 

em seu conjunto, na medida em que as respostas favoráveis passam de 58,99% em 

2016 para 63,92% em 2017, enquanto que a soma das respostas Inexistente e Insu-

ficiente cai de 40,01% para 36,08% no período. 
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Gráfico 107 

 

 

Considerando as questões separadamente, existe pouca variação nas avalia-

ções dos dois períodos. Em sete das oito questões do Eixo, verifica-se uma leve me-

lhoria na avaliação, com diminuição dos percentuais de inexistente e insuficiente; e 

um aumento das restantes categorias. A exceção é a questão que se refere ao fun-

cionamento do Conselho Universitário. Este aspecto é o único que mostra uma que-

da nas respostas Suficiente, Muito Bom e Excelente, e um aumento das avaliações 

Inexistente e Insuficiente. 

Gráfico 108 
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Gráfico 109 

 

 

Gráfico 110 
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Gráfico 111 

 

 

Gráfico 112 
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Gráfico 113 

 

Gráfico 114 
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Gráfico 115 

 

4.2.5 Eixo 5 
 

Em uma análise geral, ficou visível que, comparativamente, houve uma pe-

quena melhora na avaliação deste eixo, considerando os anos de 2016 e 2017, com 

uma queda de 1,5% nos indicadores negativos e uma média de 1% de crescimento 

nos indicadores considerados positivos. No entanto, em várias das questões pesqui-

sadas, ainda se observa um volume significativo de respostas em indicadores nega-

tivos, o que suscita a tomada de ações. Seguem abaixo, para visualização, os gráfi-

cos comparativos. Inicialmente, é apresentado um gráfico que consiste em um re-

sumo de todo o eixo, e em seguida, as comparações individuais por questão. 

Gráfico 116 
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 Na maioria das perguntas, é possível perceber que houve uma migração 

dos respondentes no sentido positivo das respostas. No entanto, é preocupante que 

tantos destes ainda estejam concentrados no indicador “Insuficiente”. Podemos 

inferir que a principal causa para este resultado esteja relacionada ao fato de que a 

universidade precisa de melhorias com relação ao montante de investimentos a ela 

destinado. Uma discussão mais detalhada dos resultados apresentados abaixo 

poderá ser encontrada na seção seguinte, como elemento embasador das ações 

propostas. 

Gráfico 117 

 

Este aspecto sofreu pequena melhoria entre os anos de 2016 e 2017 nos in-

dicadores positivos (de 52.57% para 53.7%), com uma percentual ainda relevante de 

respostas negativas.  
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Gráfico 118 

 

Esta questão apresentou uma pequena melhora (de 61.13% para 61.57%) de 

respostas positivas em 2016 para 2017, continuando com uma grande concentração 

entre os indicadores “Suficiente” (~34%) e “Insuficiente” (~32%). 

Gráfico 119 
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Este item sofreu uma melhoria (49.36% para 53.59%) de indicadores positi-

vos, mas ainda possui resultados muito significativos no indicador Insuficiente 

(38.63% em 2016 e 36.84% em 2017). 

Gráfico 120 

 

 

Os resultados desta questão sofreram um pequeno deslocamento no sentido 

dos indicadores positivos (42.94% em 2016 para 44.95% em 2017), mas sem modi-

ficar significativamente a forma da distribuição, com uma variação de 45.02% para 

42.40% no indicador ”Insuficiente”, sobre uma modificação de 24.24% para 25.37% 

no indicador “Suficiente”. Todos os outros indicadores ficaram em níveis abaixo de 

14%, com “Excelente” tendo evoluído de 5.47% para apenas 6.22%. 
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Gráfico 121 

 

Observou-se uma transição perceptível de respondentes de insuficiente para 

suficiente e uma evolução de 49.33% de respostas positivas em 2016 para 53.22% 

em 2017. No entanto, o indicador insuficiente ainda possui mais de 35% dos res-

pondentes. 

Gráfico 122

 



96 

 

Esta questão continua com predominância no quesito “Suficiente”, apresen-

tando resultados positivos em ambos os anos com pouca variação (de 77.85% em 

2016 para 77.82% em 2017).  

Gráfico 123 

 

Esta questão também continua com predominância no quesito “Suficiente”, 

tendo apresentado resultados positivos em ambos os anos com melhoria de 69.3% 

em 2016 para 74.48% em 2017.  

Gráfico 124 
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Esta questão, similarmente às duas anteriores, também continua com predo-

minância no quesito “Suficiente”, tendo apresentado resultados positivos em ambos 

os anos com melhoria de 67.05% em 2016 a 71.18% em 2017.  

Gráfico 125 

 

As respostas desta questão concentram-se equilibradamente nos indicadores 

“Suficiente” e “Insuficiente”, com 59.1% de respostas positivas em 2016 e 59.51% 

em 2017. 

Gráfico 126 
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Apresentou melhoria nos indicadores positivos: de 74.88% em 2016 a 79.78% 

em 2017; e concentração no indicador “Suficiente”.   

Gráfico 127 

 

Apresenta uma concentração maior nos indicadores “Insuficiente” e “Suficien-

te”, com leve predominância de “Insuficiente” em ambos os anos. Uma pequena me-

lhora foi observada, com os indicadores positivos variando de 57.56% em 2016 a 

61.76% em 2017.  

Gráfico 128 
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Nesta questão, os indicadores positivos variaram de 65.16% em 2016 para 

67.18% em 2017. A maior concentração de respondentes ocorreu no indicador “Su-

ficiente“ com quantidade significativa também em “Insuficiente”. 

Gráfico 129 

 

O percentual de respondentes que optou pelo indicador “Insuficiente” sofreu 

queda significativa (de 33.93% em 2016 para 27.72% em 2017), indicando melhoria. 

Os indicadores positivos, complementarmente, evoluíram de 55.97% em 2016 para 

64.13% em 2017. No entanto, ainda permanece considerável o percentual de res-

pondentes que optam por classificar o item como “Insuficiente”. 
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Gráfico 130 

 

Nesta questão, uma pequena melhoria é observada, com os indicadores posi-

tivos variando de 45.2% em 2016 a 48.25% em 2017. No entanto, ainda se observa 

uma concentração de resultados (mais de 50%) nos Indicadores negativos. 

Gráfico 131 
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Um percentual de melhoria considerável pode ser observado nesta questão, 

com Indicadores positivos variando de 55.18% em 2016 a 64.47% em 2017, com o 

indicador “Insuficiente” variando de 26.56% em 2016 para 18.36% em 2017, e com o 

indicador “Excelente” variando de 7.89% em 2016 a 18.86% em 2017. Adicionalmen-

te, o percentual de “Inexistente” permaneceu pouco alterado, em um patamar não 

negligenciável. 

Gráfico 132 

 

Nesta questão, a migração dos respondentes pode ser observada facilmente 

com a queda substancial nos indicadores negativos (60.08% em 2016 para 48.99% 

em 2017), o que indica uma perceptível melhora. No entanto, ainda é possível ob-

servar uma grande concentração de resultados no indicador “Insuficiente”. 
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Gráfico 133 

 

A exemplo de outras, no caso desta questão é possível, observarmos uma 

migração dos respondentes no sentido positivo dos indicadores (de 61.28% em 2016 

para 66.78% em 2017). No entanto, os percentuais do indicador “Insuficiente” conti-

nuam bastante elevados. 

Gráfico 134 
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Nesta questão também é possível observar que o pico dos respondentes se 

deslocou de “Insuficiente” para distribuir-se, igualitariamente, entre “Insuficiente” e 

“Suficiente”. Enquanto em 2016 o valor dos indicadores positivos totalizava 50.1%, 

em 2017 ele evoluiu para 57.6%. Neste caso, o percentual de avaliadores que con-

sideram o quesito insuficiente, apesar de ter reduzido, ainda é considerado bastante 

elevado.  

Gráfico 135 

 

No caso desta questão, os indicadores positivos encontram-se em patamares bas-

tante baixos, tendo com o indicador predominante “Insuficiente”, apesar de terem 

melhorado de 34.82% em 2016 a 39.84% em 2017. 
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Gráfico 136 

 

 

Os indicadores positivos totalizaram, neste caso, 60.61% para 2016 e 66.55% 

para 2017, apresentando melhoria geral, mas com um percentual ainda muito gran-

de nos indicadores “Inexistente” e “Insuficiente” somados, o que, em alguns casos, 

pode ser reflexo da superlotação e problemas de manutenção predial, em aparelhos 

de refrigeração, dentre outros.  

Gráfico 137 
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Para os indicadores positivos, esta questão apresentou um percentual de 

67.49% em 2016 e 73.01% em 2017, com uma evidente melhoria. Neste caso espe-

cífico das salas dos Técnicos Administrativos, observamos, pelos resultados, que 

apesar do indicador “Insuficiente” não se encontrar em um patamar como o das sa-

las dos Docentes, ele também apresenta, apesar da perceptível melhora, um valor 

excessivamente elevado. 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

5.1 Eixo 1 
 

Com base nos resultados obtidos, pode-se verificar que grande parte dos 

usuários que responderam o questionário consideram os indicadores deste eixo co-

mo suficiente, bom ou excelente. Porém, apesar de ter sido observada uma melhora 

geral quando comparados os resultados dos anos de 2016 com os de 2017, muitos 

respondentes declaram ser não usuários ou consideram ser inexistentes e insufici-

entes as ações da CPA, no que diz respeito ao Planejamento e Avaliação Institucio-

nal.  

Neste sentido, sugere-se a realização de ações de estímulo para a participa-

ção da comunidade acadêmica no processo, buscando estratégias para divulgação 

da autoavaliação institucional, contando com maior envolvimento dos membros dos 

CLAs nas ações nos campi. 

Além disso, propõe-se elaborar um plano de divulgação dos resultados da au-

toavaliação institucional, os quais poderão ser divulgados no ambiente físico e site 

da Instituição, com acesso próprio, e direcionados aos participantes do processo. 

Outra ação proposta é a divulgação dos resultados em reunião com os diferentes 

segmentos da Instituição para apresentação do relatório e socialização dos resulta-

dos. 

 

5.2 Eixo 2 

Pode-se verificar que uma parcela massiva dos usuários respondentes 

considera os indicadores do eixo Desenvolvimento Institucional como suficiente, 

bom ou excelente.  

Para sugestões de ações, é possível verificar que no último indicador neste 

bloco (relação do PDI com os resultados alcançados) há um número grande de 
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usuários não respondentes. Em algumas situações, seria interessante uma maior 

conscientização da comunidade acadêmica sobre o que está sendo avaliado.  

O indicador com menor percepção de satisfação é o Desenvolvimento de 

ações que tenham como base a sustentabilidade. Sendo assim, seria interessante a 

proposição de mais atividades, no intuito de melhorar a percepção dos usuários 

deste indicador; bem como na relação com os setores públicos e privados. Um 

exemplo de ação a ser proposta é a implantação da coleta seletiva de resíduos em 

todos os campi. 

 

5.3 Eixo 3 

Embora seja verificado que na leitura dos usuários respondentes ocorre uma 

suficiência em relação às políticas acadêmicas, com os valores que refletem a am-

pliação dos conceitos, ainda reconhecem-se pontos em que devem ser debruçados 

esforços para se promover um fortalecimento, a saber: 

- Uma maior aproximação dos cursos de graduação e pós-graduação: Possi-

velmente, os dados apontem para a inexistência de cursos de pós-graduação em 

determinados campi, levando o respondente a desconhecer esta relação; 

- Apesar de todos os esforços empreendidos, a evasão ainda constitui um fa-

tor de constante acompanhamento que, possivelmente, somente será erradicada 

com robustos programas de assistência estudantil governamentais; 

- Ações culturais nos restaurantes são propostas recentes que se fortalecem e 

que se incorporam ao cotidiano. Possivelmente, os não usuários desconhecem es-

tas expressões. 

Além do exposto, cabe ressaltar a percepção positiva pelos respondentes das 

pesquisas no desenvolvimento regional/local que refletem as motivações de aproxi-

mação, ainda mais supernas, nas regiões de inserção da instituição. Possivelmente, 

algumas atividades, a exemplo das exposições, mostras, oficinas, palestras, entre 

outras, poderão proporcionar a devida publicização a estes resultados e de integra-

ção dos públicos interno e externo. 

Torna-se imperioso o estímulo à comunidade acadêmica para a participação 

de eventos, a fim de divulgar seus resultados de pesquisa e extensão, bem como 

para se apropriar de saberes de outras instituições. 

 

5.4 Eixo 4 
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Item: Participação de Comunidade Externa nos conselhos dos Campi e 

Consuni 

Apesar de todos os esforços da comunidade acadêmica no engajamento da 

sociedade, ainda há algumas lacunas a serem preenchidas. Uma campanha de 

maior proximidade com a comunidade externa, através de mais recursos para proje-

tos de extensão, seria uma oportunidade bastante útil, a fim de reafirmar uma maior 

aproximação com a comunidade de maneira geral. 

 

 Item: Recursos disponibilizados atendem ao custeio e aos incentivos 

em ensino, extensão, pesquisa e gestão em conformidade com o PDI 

Único item do Eixo 4 caracterizado como insuficiente de acordo com os res-

pondentes. Podemos correlacionar o índice de insatisfação com a crise econômica 

que o Brasil vive já há algumas gerações. É sabido que há cada vez menos recursos 

disponíveis para instituições de ensino. Talvez uma alternativa para contornar tal si-

tuação seja uma gestão mais integrada entre os campi da Universidade, assim como 

outras instituições de ensino, de modo a minimizar e compactar gastos, tanto de 

consumo e capital. 

 

Em relação à diminuição no número de respondentes 

Talvez um programa de engajamento mais vigoroso entre toda a comunidade 

acadêmica seria o fator primordial para o aumento significativo na participação, não 

somente nas pesquisas, mas de modo real, demostrando a importância de cada par-

te integrante da comunidade acadêmica. 

5.5 Eixo 5 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que, apesar de ter sido 

observada uma melhora geral comparando-se os resultados dos anos de 2016 com 

os de 2017, muitas questões individuais ainda possuem maior concentração de res-

pondentes nos indicadores negativos. Discutiremos brevemente as questões de ma-

neira individual abaixo, incluindo sugestões de ações: 

 

 

 

Suficiência quanto ao número de salas de aula disponíveis no campus  
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As ações a serem tomadas com relação a esta questão podem tomar como 

premissa o fato de que a Universidade ainda precisa expandir sua estrutura física. 

Dessa forma, a criação de um comitê de expansão para realizá-la, bem como a cap-

tação de recursos financeiros para que ela seja concretizada pode ser considerada 

como uma ação no sentido de resolver a questão. 

 

Adequação de equipamentos audiovisuais para atividades de ensino (em salas 

de aula)  

Devido à melhora observada inferior a 1% nos indicadores positivos, suge-

rem-se as seguintes ações para mitigação deste resultado: 

 

i) Levantamento da razão entre número de equipamentos disponíveis/usuários 

e as necessidades específicas de cada campus; 

ii) Busca pela manutenção mais frequente dos equipamentos existentes; 

iii)      Em caso de problemas de hardware com comprometimento da adequação dos 

equipamentos para o uso, sugere-se o esforço no sentido de modernização dos 

equipamentos disponíveis nas salas de aula, com a aquisição de novos e melhores 

projetores e lousas interativas para as aulas.  

 

Adequação da infraestrutura da sala de aula (climatização, cortinas, quadro 

branco, etc.) 

A ação sugerida nesta questão é a revisão do processo de verificação e ma-

nutenção periódica (preventiva e de conserto) dos aparelhos de ar-condicionado, 

bem como dos demais recursos das salas. 

 

Suficiência do número de laboratórios (ensino, pesquisa e extensão)  

Como item recorrente, a ação sugerida para a mitigação deste resultado é a 

busca de ampliação da estrutura física da universidade. 

 

Adequação do espaço físico nos laboratórios 

Como sugestão de ação, a ampliação de espaço físico, já mencionada, inclu-

indo maior número de laboratórios, poderia auxiliar a reduzir o número de mesas e 

máquinas por laboratório, auxiliando, assim, em uma melhoria desta adequação. 
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Adequação, conservação e manutenção das instalações sanitárias: (Entende-

se como conservação e manutenção o funcionamento adequado das torneiras, 

descargas, secadores, o estado de conservação da louça, entre outros) 

A ação sugerida decorrente deste resultado é a manutenção das práticas uti-

lizadas atualmente, em conjunto com uma apuração, por campus, da causa de cerca 

de 18% de respondentes com escolha “Insuficiente”, pois esta pode estar relaciona-

da a problemas em um subconjunto específico de campi. 

 

Existência de políticas de segurança e patrimonial: (Entende-se por segurança 

patrimonial a atividade cujo objetivo é prevenir e reduzir perdas patrimoniais 

na organização).  

De forma análoga à sugestão anterior, uma abordagem a considerar é a de 

manter as práticas utilizadas atualmente, adicionalmente ao levantamento, por cam-

pus, da causa de 23.04% de Insuficientes em 2016 e respectivos 19.56% em 2017. 

 

 

Existência de políticas de segurança do trabalho na utilização dos equipamen-

tos  

Também de forma análoga à questão anterior, sugere-se manter as práticas 

utilizadas atualmente, adicionalmente ao levantamento, por campus, da causa de 

23.77% de Insuficientes em 2016 e 20.99% em 2017. 

 

Disponibilidade dos equipamentos e recursos de informática: (São disponibili-

zados em quantidade suficiente para as atividades de ensino) 

A ação sugerida para este resultado é a do estudo de viabilidade para a cria-

ção de um processo para levantamento sistemático e periódico da adequação do 

número de equipamentos e recursos de informática para os estudantes, subsidiando 

eventuais solicitações de aquisição de novos equipamentos. 

 

Adequação do sistema de pesquisa da biblioteca 

Como ação em resposta aos resultados desta questão, sugere-se, junto às li-

deranças dos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universida-

de, bem como de professores pesquisadores da área de usabilidade e testes, discu-

tir a viabilidade da construção e execução de um conjunto de testes de usabilidade, 
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bem como de outros aspectos do sistema de pesquisa, realizando avaliação e sub-

sidiando possíveis melhorias. 

 

Adequação do espaço da biblioteca 

Como medida recorrente, a ação sugerida para a mitigação deste resultado é 

a de busca pela ampliação da estrutura física da Universidade. 

 

Adequação do acervo (físico e digital)  

Uma possível ação seria a realização de uma avaliação dos acervos dos 

campi em termos de número de exemplares, atualização e outros quesitos, de modo 

a encaminhar a aquisição de novos materiais. 

 

Adequação dos espaços físicos específicos para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida: rampas, elevadores, banheiros, estacionamento, sala de 

aula, etc.  

Como ainda permanece considerável o percentual de respondentes que op-

tam por classificar o item como “Insuficiente”, esta questão suscita uma ação para a 

identificação da causa específica desse grau de insatisfação, e quais são os campi 

aonde há a maior carência de melhorias em termos de acessibilidade. 

 

Adequação de equipamentos e mobiliários específicos para pessoas com defi-

ciência no restaurante universitário: (Bebedouro adaptado, cadeiras para obe-

sos, mesa adaptada para cadeirantes) 

Os resultados desta questão evocam ações no sentido de melhorar a acessi-

bilidade nas dependências do restaurante universitário. A criação de um processo de 

auditoria periódico nas dependências do restaurante, com respeito à acessibilidade 

e a criação de uma campanha com a introdução de um selo de conformidade com a 

Lei número 10.098, podem ser elementos incentivadores de adequação do ambiente 

para pessoas com deficiências. 

 

Condições de uso do Restaurante Universitário: (Iluminação, ventilação, capa-

cidade de atendimento)  

Um percentual de melhora considerável pode ser observado nesta questão, 

no entanto o percentual de escolhas por “Inexistente” ainda permaneceu pouco alte-
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rado, em um patamar não negligenciável, o que traz a necessidade de desenvolvi-

mento de ações de avaliação dos possíveis itens em desconformidade dos Restau-

rantes Universitários, que trazem os respondentes a esse grau de insatisfação. 

 

Condições dos espaços de integração social/convivência 

Nesta questão, apesar de uma perceptível melhora, ainda é possível observar 

uma grande concentração de resultados no indicador “Insuficiente”, o que torna ine-

vitável a busca por ações de melhoria para este resultado. Neste caso, além da ma-

nutenção dos espaços existentes, em uma eventual ampliação da estrutura física da 

Universidade, é preciso que existam iniciativas para que seja feito o direcionamento 

de parte desses novos espaços físicos às atividades de integração social e convi-

vência. A criação de um grupo de trabalho com representantes discentes, docentes 

e técnicos poderia auxiliar na realização de um levantamento, junto à comunidade 

universitária, de quais melhorias nos espaços de integração seriam as mais adequa-

das e, dessa forma, buscar a viabilização destas em acordo com o Plano de Desen-

volvimento Institucional. 

 

Condições das salas/setores de atendimento aos alunos 

O mesmo grupo ou comissão indicados para a realização dos levantamentos 

de pontos mais críticos da questão anterior poderia também direcionar esforços no 

sentido de aprimorar as condições dos locais de atendimento aos discentes. 

 

Condições de urbanização (estacionamento, iluminação externa, cercamento, 

calçamento...) 

Uma ação sugerida é, a partir do mesmo grupo de ações mencionado anteri-

ormente, convocar reuniões com os setores envolvidos na urbanização dos campi e 

discutir a possibilidade de aprimoramento da manutenção em si, a qual não se en-

contra em um patamar satisfatório segundo refletem os resultados do questionário 

realizado. Uma possível causa de dificuldades neste quesito pode ser a escassez de 

recursos financeiros disponibilizados às instituições federais de ensino superior. 

 

Adequação do espaço destinado para estudo extraclasse  

 A expansão das dependências físicas dos campi abriria uma possibilidade de 

melhora neste quesito, mas é vital que o direcionamento destes novos espaços 



112 

 

aconteça no sentido de disponibilizar aos alunos novos e melhores espaços para 

estudo extraclasse. Como ação mitigadora e, de certa forma paliativa, pode-se con-

siderar a colocação de mesas do tipo “prateleira” nos corredores e outras áreas, co-

mo foi feito no Campus Alegrete da Universidade. 

 

Condições das salas de professores 

É possível que o resultado desta questão esteja vinculado à superlotação,  

problemas de manutenção predial e manutenção em aparelhos de refrigeração, den-

tre outros. Novamente retorna a questão da necessidade de expansão e aperfeiço-

amento das dependências físicas da Universidade, o que demanda recursos os 

quais nem sempre se encontram disponíveis para a Instituição.  

 

Condições das salas/setores dos Técnicos Administrativos em Educação 

A ação para esta questão é análoga à ação sugerida para mitigar grande par-

te dos problemas de infraestrutura da Universidade, que consiste basicamente em, 

além da manutenção das instalações físicas existentes, também investir em um pla-

no de expansão de modo a alocar melhor os servidores e discentes em espaços 

adequados para a realização de suas práticas acadêmicas. 
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