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PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2021-2023 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão colegiado permanente da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), instituída pela portaria 697/2010
1
, tem como 

atribuição o planejamento e a condução dos processos de avaliação interna da Universidade, 

conforme determina o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  - SINAES 

(BRASIL, 2004), e em consonância com as diretrizes, princípios e critérios definidos pela 

Unipampa.  

O papel da avaliação, como estabelece o próprio SINAES, é ser um instrumento que 

apoie a Instituição no alcance dos objetivos e metas preconizados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Este projeto de avaliação interna tem como ponto 

inicial de abordagem as metas e objetivos do PDI da Unipampa, que tem sua vigência de 

2019-2023, de acordo com as orientações previstas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

65/2014.  

Passado o período de adaptação à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 65/2015, este 

Projeto está estruturado para a realização da avaliação institucional interna em um ciclo 

trienal, que corresponde ao período de 2021 a 2023. Nos três anos de vigência, a comunidade 

acadêmica da Unipampa: docentes, discentes presenciais e EaD, técnicos administrativos em 

educação e tutores irão avaliar, anualmente, questões referentes aos cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no artigo 3° da Lei N° 10.861, que institui o 

SINAES: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão; Eixo 5: Infraestrutura 

Física.  

                                                           
1
 As portarias de designação de membros da CPA, bem como as atas de reuniões e Projetos anteriores, estão 

disponíveis no site da CPA: http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cpa/ 
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Neste documento, portanto, será apresentada brevemente a CPA da Unipampa; os 

objetivos da avaliação institucional para o período de 2021 a 2023; e a metodologia e 

cronograma do referido ciclo avaliativo. 

2 A CPA DA UNIPAMPA  

 

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

(UNIPAMPA) é regulamentada pela Resolução 11/2010
2
. Devido à multicampia, a principal 

característica da Comissão é sua estrutura, organizada em Comitês Locais de Avaliação 

(CLA), sediados nos campi, e Comissão Central de Avaliação (CCA).  

Cada CLA é formado por quatro integrantes das seguintes representações: um docente, 

um técnico administrativo em educação,  um discente e um membro da sociedade civil. Já a 

CCA é composta  por representantes dos CLAs, distribuídos da seguinte forma: cinco 

docentes, cinco técnicos administrativos em educação, cinco discentes, três representantes da 

sociedade civil, um representante da Reitoria, o coordenador de avaliação da Unipampa e os 

representantes das Comissões Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Assim este projeto mantém os pressupostos presentes desde a constituição das 

primeiras ações de autoavaliação, de que avaliação deve ter como principal compromisso 

contribuir para a melhoria das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com vistas ao 

cumprimento da responsabilidade social da instituição.  

As ações assim desenvolvidas 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 

instrumentos de avaliação a partir deste diálogo. Assim, como comprometer-se com a 

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

comunidade acadêmica.  

De acordo com a CONAES a autoavaliação deve ser vista como um processo de 

autoconhecimento conduzido pela CPA envolvendo toda a instituição. “É um processo de 

indução da qualidade que deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as 

informações coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e 

possibilitando sua apropriação pelos atores envolvidos”. (CONAES, 2014, p. 2).  

A CPA como instância autônoma, necessita trabalhar em conjunto com a comunidade 

em com as instâncias administrativas, objetivando o desenvolvimento da instituição. Assim 

                                                           
2
 Disponível em: <http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.- 11_2010-Regimento-da-

Comiss%C3%A3o-Pr%C3%B3pria-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf>. 
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sendo, considera-se de fundamental a constituição da CPA Unipampa, regimentalmente 

prevista, e a concepção do papel da avaliação:  

A avaliação pode constituir-se em um importante instrumento de conhecimento da 

realidade institucional e de organização das potencialidades e das ações pertinentes a 

levar a instituição educativa a exercer, com mais qualidade e eficácia, as suas 

funções científicas e sociais. Para isso, é muito importante que haja uma ampla e 

democrática participação da comunidade universitária e que os processos avaliativos 

tenham um forte sentido de integração. (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 15-16). 

Considerando os princípios que devem orientar o processo de autoavaliação na 

Universidade Federal do Pampa, a CPA da Unipampa desenvolve seu trabalho focada nos 

seguintes princípios norteadores: 

 Transparência e participação:  

A clareza e a especificação dos pressupostos teórico-metodológicos, assim como a 

participação da comunidade acadêmica, são fundamentais para garantir a legitimidade da 

autoavaliação. Essa participação não se resume ao preenchimento de formulários para a coleta 

de informações, mas a todo o processo: desde a compreensão do conjunto de balizas que o 

orientam, dos critérios, indicadores e até a reflexão sobre os resultados apresentados. O 

sentimento de autoria por parte dos atores é de suma importância para a construção de uma 

cultura avaliativa. É papel da Comissão Própria de Avaliação (CPA) conduzir os processos de 

avaliação internos da instituição, tendo o dever de consultar os diversos segmentos envolvidos 

com a universidade de forma a estimular e construir o sentimento de autoria nos atores 

envolvidos. 

 Globalidade sistêmica: 

De acordo com esse princípio, o processo avaliativo não deve ser feito de forma 

segmentada e compartimentada. As diferentes unidades que estruturam a universidade 

necessitam de uma análise que, tendo os seus dados particulares como ponto de partida, 

permita que essas se percebam como uma totalidade maior: como UNIPAMPA. Dessa forma, 

a instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto significativo de indicadores que 

permitam essa visão de globalidade. 

 Respeito às especificidades e ao Plano de Desenvolvimento Institucional: 

Segundo esse princípio, a avaliação deve considerar as características próprias da 

instituição, respeitando sua história e suas especificidades. Desse modo, deve-se estar atento 

ao PDI, pois é ele que explicita os princípios que definem a identidade da Unipampa e as 

diretrizes e estratégias para o seu desenvolvimento. Com essas referências, a aplicação de 

modelos prontos de avaliação é descartada, pois violaria essa identidade. No caso da 

Unipampa, Universidade caracterizada como multicampi, a atenção se faz ainda mais 

criteriosa, pois se devem considerar as realidades locais de cada uma das unidades que a 

integram. 
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 Avaliação voltada ao planejamento: 

A concepção de avaliação adotada pela CPA, com a representação da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil, nega qualquer caráter punitivo da avaliação. O objetivo que 

preside esse processo é o de refletir sobre a realidade institucional, identificar as 

potencialidades e fragilidades e, a partir dessa reflexão, efetivar o planejamento visando ações 

futuras, sempre com vistas à melhoria dos processos e dos resultados institucionais. 

 Processo contínuo: 

A autoavaliação é um processo contínuo e permanente. Por isso, é fundamental a 

construção de uma cultura da comunidade acadêmica que promova a ação-reflexão-ação sobre 

as práticas adotadas no dia a dia da instituição, incorporando elementos da avaliação e do 

planejamento. 

Cientes destes princípios, o Projeto de Autoavaliação tem como metas: 

 Desenvolver a avaliação institucional possibilitando a retroalimentação 

constante entre avaliação e planejamento institucionais; 

 Promover os processos de autoavaliação pautado nos valores institucionais da 

“Ética; Liberdade; Respeito à diferença; Solidariedade; Transparência pública; Excelência 

acadêmica e técnico-científica; e, Democracia”; 

 Realizar um processo participativo de avaliação institucional que possibilite a 

compreensão e o autoconhecimento da instituição com suas características em especial a 

multicampia;  

 Atender as dimensões de avaliação previstas na Lei 10.861/2004, assim como 

demais orientações da CONAES promovendo a divulgação qualificada dos resultados obtidos 

nos processos avaliativos;  

 Identificar as potencialidades e dificuldades observadas no decorrer das 

avaliações, tendo em vista os eixos e objetivos propostos no PDI.  

 Difundir a cultura de avaliação institucional na Unipampa.  

 

Desde as primeiras ações de autoavaliação, dispostas tanto no Projeto de 

Autoavaliação AvaliAÇÃO, quanto no Projeto de Autoavaliação 2018-2020
3
, a CPA da 

Unipampa parte do princípio de que o principal compromisso da avaliação é contribuir para a 

melhoria das atividades de ensino,  pesquisa, extensão e gestão, com vistas ao cumprimento 

da responsabilidade social da Instituição. Além disso, estabelece que as ações praticadas 

                                                           
3
 Disponível em: < http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cpa/projeto-de-autoavaliacao-institucional/>. 
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concebem a avaliação como 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 da Instituição. De modo que 

os instrumentos de avaliação utilizados permitam que seja delimitado o olhar da comunidade 

acadêmica sobre as questões avaliadas.  

Tratando especialmente sobre os instrumentos de avaliação, entre o ciclo de 2015 e 

2017, utilizou-se um questionário único, respondido por todos os membros da comunidade 

acadêmica: docentes, discentes e técnicos. Em 2017, inclui-se uma caixa aberta ao final das 

questões de cada eixo, para que a comunidade apontasse críticas ou sugestões que não 

estivessem contempladas nas questões.  

No Projeto de autoavaliação de 2018-2020, a partir das experiências dos ciclos 

anteriores, foram planejados e elaborados novos instrumentos de avaliação, um para cada 

categoria, de modo a atender as especificidades de cada segmento. Com a consolidação da 

Educação à distância (EaD) na UNIPAMPA, a CPA considerou fundamental verificar o olhar 

dos tutores e dos discentes da EaD e, portanto, incluiu um instrumento de avaliação para cada 

uma dessas categorias. Sendo assim, no ciclo avaliativo de 2018-2020 foram utilizados 5 

instrumentos de avaliação: 1 para a categoria docente; 1 para a categoria discente presencial 

(Graduação e Pós-Graduação lato e stricto sensu), 1 para categoria discente EaD (Graduação e 

Pós-Graduação lato sensu), 1 para tutores EaD e 1 para os técnicos administrativos em 

educação. Além disso, foram mantidas as caixas abertas, em virtude dos resultados positivos 

de 2017. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

Em 2015 encerrou-se um primeiro ciclo de autoavaliAÇÃO da Unipampa, este 

trabalho que já vinha desenvolvendo-se em ciclos apresenta-se também alinhado as 

orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

Anteriormente não havia orientações para desenvolvimento do processo de autoavaliação em 

ciclos trienais, portanto o primeiro projeto estendeu-se de 2012 até 2015, com relatório 

integral a ser postado no sistema e-MEC em 31 de março de 2016.  

Em 2015, portanto, há necessidade de elaboração do segundo projeto de autoavaliação 

institucional considerando a finalização do primeiro projeto AvaliAÇÃO e a adequação as 

orientações previstas na Nota Técnica nº 065/2014
4
. Esta Nota Técnica estabelece o período 

de transição relativo ao ano de 2015, com o primeiro ano de um novo ciclo de autoavaliação. 

                                                           
4 Nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014. Assunto: Roteiro para Relatório de Autoavaliação 

Institucional, publicada em 09 out. 2014.  
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Em nosso caso o ano de 2015 foi de transição, considerando a finalização do primeiro 

AvaliAÇÃO e a elaboração do segundo projeto.  

Essa adaptação foi necessária a fim de adequar o ciclo que estavamos vivendo 

internamente na Unipampa aos períodos futuros de autoavaliação propostos de acordo com a 

Nota Técnica nº 065/2014.  

Intenciona-se com este Projeto de Autoavaliação Institucional seguir as premissas 

propostas pelo SINAES de articular avaliação e planejamento institucionais.  

O papel da avaliação, como preconiza o próprio SINAES é ser um instrumento que 

apoie a instituição no alcance dos objetivos e metas preconizados no PDI, sendo assim, em 

nossa realidade multicampi, permanecem os desafios para que se alcance a cultura de 

autoavaliação cada vez mais integrada ao planejamento institucional. 

 

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo geral  

 

Conduzir o processo de autoavaliação no ciclo 2021-2023 e buscar a consolidação da 

cultura da autoavaliação e sua prática educativa na Unipampa.  

4.2 Objetivos específicos  

 

● Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância dos processos de avaliação, 

interna e externa, da Instituição; 

● Fortalecer e incentivar as ações dos Comitês Locais de Avaliação (CLA);  

● Divulgar os procedimentos, instrumentos, indicadores, critérios e padrões utilizados 

pelo SINAES; 

● Potencializar as divulgações dos resultados da autoavaliação, disponibilizando-os à 

Universidade e aos Órgãos Reguladores.  

 

5 METODOLOGIA 

 

O Projeto da Avaliação proposto pela CPA baliza-se na legislação, nos referenciais 

teóricos afetos ao tema e no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, que 
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anuncia as políticas, concepções e metas das áreas de ensino, pesquisa, extensão, gestão e 

assistência estudantil. Constituem-se como pauta do Projeto de Autoavaliação as dez 

dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) adaptadas às 

dimensões do PDI, definindo as áreas de avaliação institucional, a saber: ensino de graduação, 

ensino de pósgraduação, pesquisa, extensão, gestão, infraestrutura; e assistência estudantil. As 

temáticas da EaD e da inclusão de alunos com necessidades especiais perpassa, 

transversalmente, essas áreas e as ações afirmativas. 

Para a avaliação de cada uma das dimensões, projeta-se um conjunto de indicadores 

que, posteriormente, ao serem analisados pelas áreas afetas às dimensões avaliadas, devem ser 

validados. Além disso, busca-se cruzar essas dimensões com as definidas pelo SINAES, 

reconhecendo-as como referências de qualidade das Instituições de Ensino Superior. 

O Projeto de Avaliação vigente está adequado para atender as exigências estabelecidas 

pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 65/2014 e a premissa de articular avaliação e 

planejamento institucional, proposta pelo SINAES. 

5.1 Eixos avaliados  

 

Este projeto de autoavaliação está estruturado para o ciclo trienal de 2021 a 2023, 

adaptado à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 65/2014. Nos três anos de vigência os 

docentes, discentes – presenciais e EaD, técnicos administrativos em educação e tutores EaD, 

irão avaliar, anualmente, questões referentes aos cinco eixos que contemplam as dez 

dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes: 

Quadro 1: Eixos e dimensões do SINAES  

Eixos Dimensões 

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 
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Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física  

 

Além dos eixos e dimensões do SINAES para a Avaliação Externa das Instituições de 

Ensino Superior, o projeto contempla a avaliação dos objetivos e metas previstos no Projeto 

de Desenvolvimento Institucional da Unipampa (PDI), que está vigente desde o ano de 2019 e 

se estende até 2023, quando também encerra-se este ciclo autoavaliativo.  

Outros indicadores a serem avaliados neste projeto são os relacionados aos processos 

de avaliação dos cursos de graduação e os indicadores relacionados pela comunidade 

acadêmica durante as meta-avaliações dos três ciclos autoavaliativos do projeto anterior. 

 

 

5.2 Etapas do ciclo avaliativo 2021-2023  

 

O ciclo avaliativo 2021-2023 estará organizado em 10 (dez) Etapas, de modo a 

organizar as ações com a intenção de alcançar os objetivos propostos:  

Etapa I – Planejamento e preparação dos instrumentos e da metodologia do processo anual 

avaliativo. 

Nessa primeira etapa são revisados os indicadores de autoavaliação institucional 

apresentados de forma preliminar no projeto ora proposto, tendo como referências:  

• indicadores de qualidade previstos pelo SINAES;  

• Plano de Desenvolvimento Institucional;  

• Planos de gestão das Unidades e da Reitoria;  

• outros indicadores que revelem a qualidade da educação superior, por exemplo, os 

que estão sendo definidos pelos fóruns nacionais de pró-reitores.  

A revisão dos indicadores pretende dar flexibilidade ao processo de avaliação 

proposto. A cada fase da avaliação interna, os indicadores representativos da realidade 

avaliada deverão ser (re)pensados frente as alterações dessa realidade. Com essa revisão, 

busca-se, além de verificar a adequação dos indicadores previamente definidos, avaliar sua 

pertinência com relação às expectativas da comunidade acadêmica quanto ao fazer 

institucional, de forma a reconstruir, na coletividade, o sentimento de autoria e participação, 

necessário ao êxito do processo; 
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Etapa II – Sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância do processo de 

avaliação e sobre a necessidade de participação.  

Etapa III – Envio do link de acesso aos instrumentos de avaliação à comunidade acadêmica.  

Etapa IV – Período de avaliação institucional e resposta dos instrumentos pela comunidade 

acadêmica. Que ocorrerá no início do segundo semestre letivo de cada ano. 

Etapa V – Tabulação dos dados obtidos através dos instrumentos de avaliação.  

Etapa VI – Análise dos dados.  

Etapa VII – Elaboração do Relatório de Avaliação Institucional.  

Etapa VIII – Postagem no E-mec do Relatório de Avaliação institucional.  

Etapa IX – Divulgação dos Resultados à gestão superior da Instituição e à comunidade 

acadêmica, sendo feita para esta comunidade através de e-mail, página institucional e 

apresentação nos campi.  

Uma vez produzidos os relatórios, eles serão apresentados para a comunidade 

acadêmica em eventos específicos para tal fim, visando à publicização dos seus resultados e a 

inclusão desses nas ações de planejamento vigentes. A CCA e os CLAs realizarão reuniões de 

trabalho com as Unidades e a Reitoria para apresentação dos resultados de avaliação, 

sensibilizando a Unidade e seus gestores a incluir esses resultados em suas ações de 

planejamento; 

Etapa X – Meta-avaliação  

Nessa etapa, a CPA deverá fazer a avaliação do processo avaliativo, identificando 

fragilidades e potencialidades que poderão qualificar as etapas seguintes 

 

5.3 Estratégias para avaliação e meta-avaliação  

 

Para que o desenvolvimento do projeto ocorra com êxito, na mesma linha do que foi 

estabelecido no Projeto de Autoavaliação 2018-2020, serão consideradas as seguintes 

estratégias para o desenvolvimento da avaliação interna e da meta-avaliação: 

5.3.1 Estratégias para avaliação  

 

● Difusão das ações de autoavaliação; 
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● Solicitação de apoio técnico do DTIC para desenvolvimento de um sistema de 

autoavaliação institucional; 

● Sensibilização para ampliar a participação no processo de autoavaliação. 

 

5.3.2 Estratégias para a meta-avaliação: 

 

● Identificar fragilidades e potencialidades que poderão qualificar as próximas etapas;  

● Refletir sobre a disseminação dos instrumentos avaliativos nos Campi; 

● Verificar o alcance das informações.  

 

5.4 Instrumentos de Avaliação  

 

Neste ciclo, a partir das experiências resultantes das avaliações anteriores e da 

consolidação da Universidade e da Educação à Distância na Unipampa, a Comissão Central 

de Avaliação optou por manter a elaboração de um instrumento para cada categoria, de modo 

a atender as especificidades de cada segmento. Serão utilizados, ao total, 5 instrumentos de 

avaliação: 1 para a categoria docente; 1 para a categoria discente presencial (Graduação e 

Pós-Graduação lato e stricto sensu), 1 para categoria discente EaD (Graduação e Pós-

Graduação lato sensu), 1 para tutores EaD e 1 para os técnicos administrativos em educação. 

Além disso, ao final de cada eixo, haverá uma caixa aberta para que os participantes 

manifestem opiniões sobre as questões elencadas.  

Será emprega a estratégia de enviar à comunidade acadêmica um questionário virtual, 

elaborado por meio da plataforma limesurvey. Atendendo as demandas da comunidade 

acadêmica. O instrumento de avaliação é elaborado de acordo com cada categoria e 

contempla dois momentos: no primeiro, uma análise geral dos indicadores relativos a toda a 

Instituição e, no segundo momento, a análise de indicadores específicos de cada categoria. 

A intenção é que o instrumento utilizado tenha a mesma base nos três anos do ciclo 

avaliativo, para que, ao final, possa ser realizado um comparativo entre os resultados e, assim, 

subsidiar os dados do relatório final enviado ao Ministério da Educação.  

O formato de aplicação dos instrumentos de avaliação prevê que os respondentes 

sejam orientados, quando preencherem o questionário, a considerarem suas realidades locais. 

Assim, será possível extraírem dados específicos para cada Campus e curso da Unipampa. 
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6 CRONOGRAMA 

 

O cronograma da avaliação interna 2021-2023 que será desenvolvido pela CPA da 

Unipampa está apresentado no Quadro abaixo: 

Quadro 2: Cronograma de Avaliação interna 

Ano Avaliação 

2021 Avaliação 5 eixos todas as categorias 

2022 Avaliação 5 eixos todas as categorias 

2023 Avaliação 5 eixos todas as categorias 

2023 e 2024 Planejamento e elaboração do Projeto de autoavaliação ciclo 

2024-2026 

2024 – início do novo ciclo 

 

O quadro 3 aponta a data de postagem dos relatórios de autoavaliação parciais e 

integral no Sistema e-Mec no ciclo 2021-2023:  

Quadro 3: Limites de datas para postagem dos relatórios  de avaliação institucional no E-Mec 

Período  Adaptação do ciclo a ser proposto no projeto de avaliação institucional 

Até 31/03/2022 ● Primeiro relatório parcial 

Até 31/03/2023  ● Segundo relatório parcial  

Até 31/03/2024 ● Relatório integral 
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Anexo I:  Relação entre os Eixos e as Dimensões do SINAES e as metas do PDI Unipampa 

2019-2023. 

Eixo SINAES Metas PDI  Dimensões do SINAES 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

 Identificação e avaliação do 

perfil dos discentes da 

Universidade 

 Acompanhamento dos 

egressos da Universidade 

 Planejamento e 

Avaliação 

Desenvolvimento 

Institucional 
 Ampliação da cooperação 

com instituições nacionais e 

Internacionais para intercâmbios 

e projetos de cooperação que 

fomentem a pesquisa e o ensino 

de pós-graduação 

 Ampliação a participação 

docente em atividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação nas diferentes áreas do 

conhecimento 

 Fomento às ações de 

Pesquisa e Extensão nos cursos 

da Instituição 

 Realização de atividades 

dedicadas à reflexão de 

alternativas para superação dos 

problemas sociais da região 

 Implantação da política de 

Gestão Ambiental 

 Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional  

 Responsabilidade Social 

da Instituição 

Políticas Acadêmicas   Apoio ao aperfeiçoamento e 

a melhoria da qualidade nos 

cursos de graduação 

 Desenvolvimento do acervo 

bibliográfico digital organizada 

 Fomento à produção de 

objetos de aprendizagem para 

aula presencial e para a EAD 

 Desenvolvimento de ações 

interdisciplinares entre os 

diferentes cursos da instituição 

 Aperfeiçoamento dos 

programas de Pós-Graduação da 

Universidade 

 Adequação dos fluxos de 

comunicação interna e externa. 

Com a implantação da política de 

Comunicação da Universidade 

 Acompanhamento do 

 Políticas para o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão 

 Comunicação com a 

Sociedade Política de 

Atendimento aos discentes 
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Fonte: Nota Técnica 65/2014 e PDI Unipampa 2019-2023.  

 

 

 

 

 

 

desempenho acadêmico dos 

discentes visando diminuir a 

retenção e a evasão 

 Fornecimento de condições 

econômicas de permanência ao 

discente 

 Acesso dos discentes a 

recursos para a participação em 

eventos (internos e externos) 

Políticas de Gestão  Construção do Regimento 

das Unidades Universitárias 

 Aperfeiçoamento dos 

processos administrativos 

 Implantação da política de 

gestão de pessoas 

 Institucionalização da 

matriz de distribuição anual de 

recursos entre os campi (Matriz 

OCC) 

 Organização do apoio à 

captação de recursos externos 

 Implantação da Unidade 

Unipampa do Sistema de Atenção 

à Saúde do Servidor 

 

 Políticas de Pessoal 

 Organização e Gestão 

da Instituição 

 Sustentabilidade 

Financeira 

Infraestrutura Física  Implantação de Política 

Institucional de Segurança 

Patrimonial 

 Organização da política de 

obras novas da Universidade 

 Estimulo ao uso de energias 

sustentáveis e o atendimento a 

política nacional de meio 

ambiente 

 Ampliação da conectividade 

e assegurar a disponibilidade na 

Universidade 

 Infraestrutura Física 
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Anexo II: Questionários 

Questões Gerais 

N. Eixo Questão 

1 2 Como você avalia a missão, metas e valores institucionais do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIPAMPA? 

2 2 Como você avalia as políticas institucionais voltadas às ações afirmativas? 

(Renda, Etnia e Deficiência) 

3 3 Como você avalia as políticas de Ensino de Graduação e Pós-graduação da 

UNIPAMPA em relação à qualidade do ensino? 

4 3 Como você avalia as políticas de Ensino de Graduação e Pós-graduação da 

UNIPAMPA em relação às demandas regionais/locais de capacitação? 

5 3 Como você avalia a Extensão da UNIPAMPA com relação às necessidades da 

comunidade externa? 

6 3 Como você avalia a contribuição das atividades de Pesquisa da UNIPAMPA 

para o desenvolvimento regional/local? 

7 3 Como você avalia a articulação das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão? 

8 3 Como você avalia a contribuição das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão para a realidade regional/local? 

9 3 Como você avalia a política de Assistência Estudantil?  

10 3 Como você avalia os mecanismos de comunicação institucional com a 

comunidade externa? 

11 3 Como você avalia a adequação e efetividade dos mecanismos internos de 

comunicação institucional? 

12 4 Como você avalia o funcionamento do CONSUNI? 

13 4 Como você avalia o papel exercido pela gestão da UNIPAMPA nos processos 

de tomada de decisões? (Reitorias, Pró-Reitorias e Comissões Superiores) 

14 4 Como você avalia as políticas de retorno das atividades presenciais 

desenvolvidas pela gestão da UNIPAMPA? 
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15 4 Como você avalia o papel exercido pela gestão dos Campi nos processos de 

tomada de decisões? (Conselho de Campus, Comissões Locais e Equipe 

Diretiva) 

16 4 Como você avalia a participação da comunidade externa nos órgãos de 

representação da UNIPAMPA? 

17 4 Como você avalia a gestão de recursos financeiros recebidos para o 

cumprimento dos objetivos institucionais da UNIPAMPA? 

18 5 Como você avalia o acervo da biblioteca Digital?  

19 5 Como você avalia o acervo físico da biblioteca?  

 

20 1 Como você avalia o processo de Autoavaliação Institucional realizado na 

UNIPAMPA? (Aplicação dos questionários, divulgação e discussão dos 

resultados nos campi, portal da Comissão Própria de Avaliação, relatório, etc.) 

21 1 Como você avalia o impacto dos resultados da Autoavaliação Institucional na 

geração de ações de melhoria na UNIPAMPA? 

 

Questões específicas aos discentes presenciais 

N. Eixo Questão 

22 2 Como você avalia as ações de interdisciplinaridade, o uso de novas 

tecnologias e as inovações didádico-pedagógicas?  

23 2 Como você avalia a integração entre teoria e prática no processo de formação 

profissional?  

24 2 Como você avalia o estímulo institucional à participação discente nas ações 

de extensão? 

25 2 Como você avalia o estímulo institucional à participação discente em projetos 

de pesquisa? 

26 2 Qual sua percepção com relação ao ensino remoto no seu curso específico? 

27 2 Como você avalia a possibilidade da Instituição em continuar utilizando o 

ensino remoto síncrono? 

28 3 Como você avalia a execução do planejamento didático-pedagógico previsto 
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no plano de ensino? 

29 3 Como você avalia a dinâmica de oferta de componentes curriculares no seu 

curso? 

30 1 Como você avalia a relação entre a sua formação acadêmica e as suas 

expectativas de perfil profissional? 

31 3 Como você avalia que a instituição está proporcionando e coordenando as 

aulas remotas e as atividades extracurriculares no período de pandemia 

COVID 19.   

32 3 Como você avalia o atendimento da coordenação do curso em relação à 

orientação na organização e seleção de atividades curriculares?  

33 3 Como você avalia o atendimento do NuDE em relação às demandas 

discentes? 

34 3 Como você avalia o estímulo institucional à produção discente e à 

participação em eventos (internos e externos)?  

35 3 Como você avalia as ações institucionais de saúde preventiva? 

36 4 Como você avalia a participação discente nos órgãos de gestão da instituição? 

37 4 Como você avalia o atendimento do Setor Administrativo em relação às 

demandas discentes? 

38 4 Como você avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica em relação às 

demandas discentes? 

39 4 Caso seja usuário, como você avalia o retorno do atendimento presencial da 

biblioteca? 

 

Questões específicas aos discentes na modalidade EaD 

N. Eixo Questão 

1 2 Como você avalia a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão?  

2 2 Como você avalia as ações de interdisciplinaridade, o uso de novas 

tecnologias e as inovações didádico-pedagógicas?  

3 2 Como você avalia a integração entre teoria e prática no processo de formação 

profissional?  
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4 2 Como você avalia as políticas institucionais para a modalidade EaD conforme 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 

5 2 Como você avalia a oferta dos cursos da UNIPAMPA nos polos EaD? 

6 2 Como você avalia o estímulo à participação discente nas ações de Extensão? 

7 3 Como você avalia a implementação do planejamento didático-pedagógico 

previsto no plano de ensino? 

8 3 Como você avalia a acessibilidade do material didático quando acessado pelo 

celular ou tablet? 

9 3 Como você avalia o atendimento da coordenação do curso com relação à 

orientação na organização e seleção de atividades curriculares?  

10 3 Como você avalia a sua relação com a universidade do ponto de vista de sua 

integração com a instituição? 

11 3 Como você avalia o estímulo à produção discente e à participação em eventos 

(internos/externos)?  

12 4 Como você avalia a participação dos discentes EaD nos órgãos de gestão 

(Campus/Polo)?  

13 5 Como você avalia o Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) 

Moodle? 

14 1 Como você avalia a relação entre a sua formação acadêmica e as suas 

expectativas de perfil profissional? 

 

Questões específicas aos docentes 

N. Eixo Questão 

22 2 Como você avalia a operacionalização da EaD na UNIPAMPA? 

23 2 Qual sua percepção com a relação do ensino remoto e suas atividades? 

24 2 Como você avalia a possibilidade da Instituição em continuar utilizando o 

ensino remoto sincrono? 

25 3 Como você avalia a coerência entre a concepção de currículo e a organização 

didático-pedagógica de seu curso, considerando o contexto de criação da 

UNIPAMPA? 
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26 3 Como você avalia a organização de eventos científicos pela UNIPAMPA? 

27 3 Como você avalia o incentivo à produção docente e à participação em eventos 

(internos/externos)? 

28 3 Como você avalia a realização de intercâmbios e cooperação entre instituições 

nacionais e internacionais? 

29 3 Como você avalia o incentivo institucional à formação de grupos de pesquisa? 

30 3 Como você avalia a integração entre Graduação e Pós-Graduação? 

31 3 Como você avalia o atendimento dos NuDE às demandas docentes? 

32 3 Como você avalia as ações institucionais de saúde preventiva (e/ou do 

trabalho)? 

33 4 Como você avalia a oferta de capacitação/formação docente? 

34 4 Como você avalia o atendimento do Setor Administrativo em relação às 

demandas docentes durante o ensino remoto? 

35 4 Como você avalia o atendimento da Secretaria Acadêmica em relação às 

demandas docentes durante o ensino remoto? 

36 4 Como você avalia o atendimento da biblioteca em relação às demandas 

docentes durante o ensino remoto? 

37 5 Como você avalia as ferramentas disponibilizadas para o desempenho de suas 

atividades remotas em sua unidade? 

 

Questões específicas aos servidores técnicos administrativos em educação 

N. Eixo Questão 

22 2 Como você avalia a operacionalização da EaD na UNIPAMPA? 

23 2 Como você avalia o desenvolvimento de suas atividades no modelo remoto?  

24 2 Como você avalia a possibilidade da Instituição em continuar utilizando a 

modalidade remota síncrona? 

25 3 Como você avalia a qualidade das ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação? 

26 3 Como você avalia a efetividade da política de acompanhamento de egressos? 



UNIPAMPA – Projeto de Autoavaliação Institucional 2021-2023 

25 

 

27 3 Como você avalia as ações institucionais de saúde preventiva (e/ou do 

trabalho)? 

28 4 Como você avalia os programas de capacitação para o aperfeiçoamento dos 

servidores técnico-administrativos? 

29 4 Como você avalia a oferta de cursos de capacitação, relacionados a situações 

de risco, para os técnicos administrativos que trabalham em tais 

circunstâncias? 

30 4 Como você avalia a participação técnico-administrativa nos órgãos de gestão 

da instituição? 

31 4 Como você avalia o quantitativo de técnicos administrativos no seu Campus 

para o atendimento das demandas? 

32 4 Como você avalia a participação e acompanhamento da categoria TAE na 

definição do orçamento do Campus? 

33 5 Como você avalia as ferramentas disponibilizadas para o desempenho de suas 

atividades remotas em sua unidade? 

34 5 Como você avalia as políticas de gestão dos laboratórios? 

 

Questões específicas aos tutores 

N. Eixo Questão 

1 2 Como você avalia a política institucional da EaD? 

2 2 Como você avalia a política de implantação dos polos? 

3 2 Como você avalia os cursos a distância ofertados pela Instituição, em relação 

ao atendimento da demanda regional? 

4 3 Como você avalia o material didático do curso em que você atua? 

5 3 Como você avalia a atuação dos professores do curso em que você atua? 

6 3 Como você avalia a atuação da coordenação dos cursos/polos em que você 

atua? 

7 3 Como você avalia a interação, no desenvolvimento de suas atividades, com os 

professores das disciplinas em que você atua? 
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8 3 Como você avalia a atuação da secretaria do curso em que você atua? 

9 4 Como você avalia a política de capacitação e formação continuada dos tutores 

presenciais e à distância? 

10 5 Como você avalia a plataforma do Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem 

(AVEA) Moodle? 

11 1 Como você avalia o processo de Autoavaliação Institucional realizado na 

UNIPAMPA? (Aplicação dos questionários, divulgação e discussão dos 

resultados nos campi, portal da Comissão Própria de Avaliação, relatório) 

12 1 Como você avalia o impacto dos resultados da Autoavaliação Institucional na 

geração de ações de melhoria no curso que atua? 

 


