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RESOLUQAO N'24/2021-COU, DE 11 DE MAR/O DE 2021.

Aprova o Projeto de Autoavaliação
Institucional da Unioeste: A integração
entre os instrumentos de planejamento e
avaliação em busca do autoconhecimento
institucional —ciclo 2021-2023.

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), em reunião ordinária realizada no dia 11 de março de 2021,

considerando o contido na CR n'1574/2021, de 02 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1'provar o Projeto de Autoavaliação Institucional da Unioeste: A
integração entre os instrumentos de planejamento e avaliação em busca do
autoconhecimento institucional —ciclo 2021-2023, conforme o anexo desta Resolução.

Art. 2'sta Resolução entra em vigor nesta data.

Cascavel, 11 de março de 2021.

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Presidente do Conselho Universitário
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1 INTRODUQAO

A partir de 2004, com a promulgação da Lei Federal 10.861/2004, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior —SINAES, as IES do
Estado do Paraná passaram a incorporar a metodologia apresentada nessa
legislação, paulatinamente, visando manter a autonomia das universidades no que

tange ao respeito de suas especificidades regionais e, ao mesmo tempo, dialogar com

os instrumentos exigidos pelas instâncias federais, como forma de minimizar os
conflitos que surgem, especialmente quando esses dificultam a liberação de recursos
ou inclusão em editais de fomento, caso as universidades não estejam de certa forma

'alinhadas'om os ditames dirigidos para as instituições federais.
Esse trabalho de integração dos instrumentos avaliativos, análise e

construção de uma proposta própria, foi coordenado pela Comissão Especial de
Avaliação no Estado do Paraná (CEA)", constituída de doze membros, sendo dois

representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; sete
representantes das IES do Sistema Estadual de Ensino do Paraná; um

representante da Secretaria da Educação; um representante do Conselho Estadual

de Educação; e um representante da comunidade científica paranaense.
Em 2017 foram aprovados dois importantes documentos para nortear os

trabalhos referentes aos processos avaliativos: a Deliberação n'01/2017, do
Conselho Estadual de Educação —CEE, que fixa normas para as Instituições de
Educação Superior, mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal do Estado do
Paraná e dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisao e avaliação
das instituições e de seus cursos e a Resolução n'23/2017 —SETI, que aprovou os
instrumentos para a Avaliação dos cursos de graduação e de Avaliação Externa para

"Criada, no âmbito da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelo Decreto n 1416, de
12/Q9/2007a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior do Sistema Estadual de Ensino do
Paraná http://www.seti.pr.gov.br/conselhos/cea

ANEXO DA RESOLUÇAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619—Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701-CEP 85819-110-Cascavel - Paraná

PA NÁ
GOYERNO Do ESTADO

credenciarnento e recredenciamento das Instituições de Ensino Superior Públicas do

Estado do Paraná, resultado dos trabalhos desenvolvidos pela CEA.

0 Sinaes traz, na tessitura da lei, uma forma hibrida de se pensar o
processo avaliativo para as três dimensões: Instituição, curso e aluno, flexibilizando,

de certa forma, os métodos avaliativos em respeito as especificidades institucionais,

por meio da composição de comissões próprias e autônomas para a condução dos
processos avaliativos internos, o que visa adotar urna prática de avaliaçao processual

que permita perceber a evolução (ou não) da instituição em todas as suas dimensões.

A opção pela avaliação como controle (medida, balanço, o sentido
dado, classificação, seleção, regulação, etc.) ou como promoção de
possibilidades (emancipação, melhora, formação, interpretação e produção
de sentidos, construção, dinamização, etc.) resulta de distintas concepções
de mundo, que concorrem entre si, mas não se excluem e até mesmo se
completam. (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 150).

Esse sistema integra três modalidades principais de instrumentos de
avaliação, que são aplicados em momentos distintos e que devem ser integrados,

caso a intencionalidade seja consolidar uma cultura avaliativa ciclica, o que nos

parece ser almejado pela maioria dos participantes das comissões setoriais e foi

objeto de análise pelos pesquisadores institucionais, detectando como uma das
principais fragilidades a ruptura ou a fragmentação do processo avaliativo ao longo de
sua história.

As três modalidades são as seguintes:

1)Avaliação das Instituições de Educação Superior —Avalies, como centro
de referência e articulação do sistema avaliativo, desenvolvido em duas etapas: a)
Autoavaliaqão, que deve ser coordenada pela Comissão Própria de Avaliação de
cada instituição; b) Avaliaqão externa: realizada por comissões designadas pelo

Inep, a partir de diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional da Educação
Superior —Conaes.

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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2) Avaliação dos Cursos de Graduação(ACG) —avalia os cursos de
graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitasin /oco de
comissões externas e

3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Exame Nacional de
Avaliação de Desempenho dos Estudantes —Enade) —avalia, anualmente os cursos
que, com base em indicação da Conaes, define áreas que participarão do Exame e
as diretrizes, caso sejam alteradas. (BRASIL, Inep, 2004, p. 7)

A inclusão do termo autoavaliação é oportuna, porque tem a proposição de
garantir que sejam promovidas as avaliações institucionais interna e externa,
abarcando todas as dirnensoes, com ênfase na autoavaliação institucional promovida

por comissão autônoma (CPA's).

É oportuno ressaltar a importância da autoavaliação a partir de um viés

diagnóstico/qualitativo, o que nos parece ter sido "negligenciada ao longo da aplicação
do Sinaes, com notável sobreposição daquelas avaliações que requerem notas,
mensuração de valores quantitativos". (NARDELLI, 2019, p. 107)

Nessa linha de raciocinio, o processo de autoavaliação institucional deve
ser um dos principais instrumentos para o planejamento e para o desenvolvimento

institucional, pois, ao integrá-lo com a avaliação externa e com a avaliação dos
estudantes, tem-se uma multiplicidade de olhares, com diferentes perspectivas que
poderão agregar valor ao se pensar sobre a universidade que temos e que queremos
ter.

Essa integração visa expressar na própria legislaçao a preocupação com a

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação
superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito a diferença e a diversidade, da afirmação
da autonomia e da identidade institucional. (SINAES, 2004).

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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Para isso, o processo de Autoavaliação Institucional deve ser elaborado

em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, como
forma de instituir uma cultura de retorno das ações institucionais a comunidade interna

e externa e, com isso, oportunizar o autoconhecimento institucional, para melhor

planejar seu futuro.

A Comissão Própria de Avaliação deve ter autonomia e apoio da gestão
administrativa para propiciar o envolvimento de toda a comunidade acadêmica e,
também da comunidade externa, sendo "um processo de indução de qualidade da

instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as
informações coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em

conhecimento e possibilitando

envolvidos". (INEP/DAES/CONAES, 2014).
sua apropriação pelos atores

A "utilização de múltiplos instrumentos e a combinação de diversas

metodologias", foi uma estratégia que, ao longo da vigência do Sinaes e de sua
aplicação na Unioeste, oportunizou um amadurecimento quanto a necessidade de
ultrapassar o limite meramente burocrático e, efetivamente, envolver os membros das
comissões, bem como, os diferentes gestores, na construção desses instrumentos e
métodos de trabalho, visando atender os prazos por exigências legais, passivel de
punição a Instituiçao, caso não sejam observadas essas regras, sem perder de vista

o aspecto pedagógico, oriundo de um processo avaliativo que vise a reflexão sobre o
fazer acadêmico em seu cotidiano.

A CPA percebeu nessa dinâmica uma possibilidade de efetivar a tão
sonhada cultura avaliativa, e efetivarnente articular esses instrumentos, aprovando em

seu projeto autoavaliativo uma ferramenta que, necessariamente, exige dos membros

da comissão esse 'debruçar-se'obre o PDI para, então, analisar o que efetivamente

foi realizado com base nos itens lá aprovados, quais fragilidades e potencialidades
são encontradas em cada uma dessas ações e, finalmente, o que deve ser mantido

como meta para o próximo ciclo avaliativo, consequentemente, para o próximo PDI, o

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de marqo de 2021.
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que caracteriza e "remete a uma concepção de qualidade e de relevância
social". (SINAES, 2007, p. 89-91).

Este projeto, a exemplo dos dois últimos ciclos, mantém firme em seus
objetivos especificos criar e consolidar uma cultura avaliativa, com foco na

autoavaliação enquanto processo de autoconhecimento e que precisa ser provocado,
continuamente, até se tornar uma habitualidade e efetivamente integrar as demais

modalidades avaliativas que fazem parte da dinâmica educacional.

2 OBJETIVOS DA AUTOAVALIAQAO

2.1 OBJETIVO GERAL

Promover um espaço permanente de análise, reflexao e ação, diante das
potencialidades e das fragilidades apontadas no último ciclo avaliativo e nas
avaliações externa e interna realizadas em 2019.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover debates que levem a comunidade acadêmica a ref letir sobre o
autoconhecimento institucional, por meio da autoavaliação e do PDI;

Destacar as qualidades, as dificuldades e os desafios institucionais

encontrados neste ciclo avaliativo, a partir do PDI;

Consolidar a prática de integração dos diferentes instrumentos avaliativos e das
demais práticas de avaliação que existem na Universidade;

Contribuir com a busca pela melhoria permanente da qualidade do ensino, da

pesquisa, da extensão e da gestão administrativa;

Fortalecer e divulgar a relevância social dos projetos institucionais;

Socializar os resultados da Avaliação Externa e da Avaliação Interna

Institucional.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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3 METOÉ}OLOGIA

A CPA, após análise critica do relatório do último ciclo avaliativo,

comparado ao Plano de Desenvolvimento Institucional vigente, estabelecerá um

cronograrna de atividades que deverá abranger todas as unidades, respeitando as
especificidades e dinâmicas de cada uma delas, pautada nos seguintes principios:

Da Globalidade: incluir no processo avaliativo todos os elementos que

compõe a IES e o seu contexto e envolver todos os segmentos da
comunidade interna e da sociedade local;

Da Diversidade Institucional: identificar as caracteristicas particulares de
cada unidade, em respeito as suas especificidades regionais e a sua natureza

institucional;

Participaqão: promover reuniões e fóruns descentralizados e convidar os
diferentes segmentos da comunidade interna e da sociedade local para a
avaliaqão participativa;

Publicidade e Transparência: promover um trabalho intenso de divulgaqão

e sensibilizaqão da comunidade acadêmica e, também, da sociedade, para

que, todos os segmentos sejam alcançados e possam opinar sobre a forma

de apresentaqão dos trabalhos e, também, na construção dos instrumentos

avaliativos;

Permanência, Adesão Voluntária e Compromisso: Manter a proposta de
Avaliaqão continua, como forma de consolidar uma cultura avaliativa, dentro

de uma perspectiva de avaliaqão formativa;

Gradualidade: Aplicar os instrumentos avaliativos em todas as instâncias, de
forma permanente e gradativa, abrangendo cada um dos segmentos em

períodos distintos e incorporando novas dimensões avaliativas, de acordo
com as propostas que forem surgindo dos próprios avaliados.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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Meta-avaliaqão e comparabilidade: Realizar a análise critica de cada ciclo

anterior, atendendo aos dispositivos legais, sem perder de vista o caráter
formativo da avaliação.

Ancorados nesses princípios, o processo avaliativo toma como parâmetro

o roteiro disponibilizado pela CONAES/INEP, na nota técnica 065/2014, adequando-

o a realidade multicampi da Unioeste e, a partir dos eixos que contemplam as dez
dimensões do Sinaes, mais a dimensao criada para a Unioeste, a CPA deve elaborar

os instrumentos para a coleta de dados de todos os segmentos, conforme quadro

demonstrativo:

Eixos Temáticos da Avaliaqão na Unioeste

EIXOS DIMENSOES FONTE PARA
PESQUISA

Eixo 1 —Planejamento e
Avaliaqão Institucional

Dimensão 8: Planejamento e PDI, PPPI, Projetos e
Avaliação Relatórios CIB

Avaliação
Institucional

Eixo 2
Desenvolvimento
Institucional

Eixo 3 — Políticas
Acad êmicas

Eixo 4 — Políticas de
Gestão Administrativa

Eixo 5 — Infraestrutura
Física

Dimensão 1: Missão e Plano
de Desenvolvimento
Institucional e Dimensão3:
Responsabilidade Social da
Instituição.

Dimensões 2: Politicas para o
Ensino, a Pesquisa e a
Extensão, Dimensão4:
Comunicação com a
Sociedade e Dimensão9:
Politica de Atendimento aos
Discentes.
Dimensão 5:Dimensão 6:
Organização e Gestão da
Instituição Dimensão 10:
Sustentabilidade Financeira.

Dimensão 7: Infraestrutura
Fisica

Planejamento
Estratégico e PDI's,
PPPI, Projetos e
Relatórios de
Avaliação
Institucional
Pró-Reitorias;
Assessoria de
Comunicação Social;
Coordenadoria de
Assistência Estudantil

Pró-Reitoria de
Planejamento e Pró-
Reitoria Cle
Administração e
Finan as
Pró-Reitoria de
Plane amento e Pró-

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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Reitoria
Administração
Finan as

de
e

Eixo 6 — Politicas de
Gestão de Pessoal e
Desenvolvimento
Humano

Dimensão 5 do Sinaes:
Politicas de Pessoal,e
Dimensão 11, criada para a
Unioeste, Resolução
028/2004: Desenvolvimento
das Dimensões Humanas e
Qualidade de Vida no Trabalho

Pró-Reitoria de
Recursos Humanos e
Pró-Reitoria de
Planejamento

Os dados quantitativos para cada eixo serão extraidos das informações

exaradas em documentos oficiais existentes na Unioeste, como: PDI, PPPI, Boletim

de Dados, Plano Diretor e Relatório de atividades de responsabilidade social da

Universidade.

Os dados qualitativos serão realizados por meio dos Diagnósticos

Avaliativos comparando as ações realizadas no periodo ao previsto no PDI e no Plano

Diretor dentro do ciclo avaliado e por meio de questionários on//ne, formulados após
a divulgação do relatório final do ciclo anterior, partindo das comissões setoriais, após
recolhimento das sugestões e compilação dos dados, finalizados pela CPA e
encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação —NTI, para atualização do

sistema de coleta de dados e proposição de ferramentas tecnológicas que permitam

a construção de relatórios com as informações exigidas para atendimento a CEA e ao
MEC.

Uma das ferramentas para a análise poderá ser a SWOT, escolhida pela

equipe da PRPPG para auxiliar os coordenadores de programas de Pós-Graduação
em seus processos de autoavaliação, dentro das diretrizes exigidas pela Capes. A

utilização dessa ferramenta também para a análise da autoavaliação institucional, visa

integrar os processos autoavaliativos dos programas com o institucional e, assim,

A análise SWOT, oriunda dos termos em inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças), é uma ferramenta que visa auxiliar os gestores ou pesquisadores na
identificação do alcance das metas traçadas para determinado objetivo, visando a otimização desses. É um
modelo básico que proporciona a informação a partir de uma análise ambiental interna (forças e fraquezas) e
externa (oportunidades e ameaças) (Ommani, 2011).

ANEXO DA RESOLUÇAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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minimizar o fluxo de trabalho oriundo do preenchimento de diferentes formulários para

atingir um mesmo fim.

Os processos de autoavaliação da Pós-Graduação da Unioeste, ocorrem

em consonância com as Diretrizes da Capes e foram instituidas por meio da

Resolução n'79/2020-COU, com a estratégia de que esses processos sejam
alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional —PDI, fortalecendo assim a
busca pela integração dos diferentes instrumentos avaliativos e de planejamento, que
visa articular as diferentes dimensões que precisam ser analisadas ao longo de cada
ciclo de autoavaliação.

Para atender as dimensões voltadas para os Programas de Pós-Graduação

e, também, as Pesquisas institucionais, o desenvolvimento das politicas de
autoavaliação devem observar:

a) A continuidade —alinhados ao ciclo de autoavaliação institucional, os
programas de pós-graduação estão inseridos nos Eixos Temáticos da

Avaliação da Unioeste, com ênfase no Eixo 3—Políticas Acadêmicas,

abarcando as Dimensões 2, 4 e 9 do SINAES. Dentro destas diretrizes,

a autoavaliação ocorre de forma permanente, sendo que os
instrumentos avaliativos (questionários, diagnósticos, dentre outras

ferramentas) podem ser aplicados ao longo do triênio.

b) A consistência — Do ponto de vista dos avaliadores externos e dos
avaliadores internos, tanto a aprovação dos projetos, quanto dos
relatórios exigem essa consistência, no sentido de garantir que as
ferramentas e as dimensões definidas para a autoavaliação, precisam

estar concatenadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional,

com o Plano Diretor e com o Projeto Politico Pedagógico Institucional.

c) A coerência - A autoavaliação institucional segue os ditames legais,

tanto da esfera estadual quanto da esfera federal, respeitadas as
especificidades de cada Instituição e, no caso da Unioeste, sua
caracteristica mulficampi, implica em pensar todos os aspectos que

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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podem influenciar no desenvolvimento regional, inclusive. Nesse
sentido, os diagnósticos autoavaliativos são provocados pelas

comissões Setoriais visando justamente ampliar as possibilidades de
re presentaqão de todas as unidades e de respeitar essas
especificidades.

d) A articulação com as Diretrizes da CPA —Conforme previsto no PDI e
no projeto de Autoavaliaqão vigente, a exigência de articulação e
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensao, são metas e
anões previstas e exigidas para aplicaqão das ferramentas de
autoavaliaqão,

Uma das ferramentas aplicadas ao longo de cada ciclo, é o Diagnóstico

Avaliativo que é aplicado para extrair dados qualitativos que possam subsidiar a
autoavaliaqão e a construção das metas para o próximo ciclo. (ANEXO)

Abaixo elencamos os aspectos positivos e as fragilidades apontadas no

relatório de avaliaqão externa para o recredenciamento institucional, como forma de
subsidiar os debates e a reflexão sobre esses pontos, bem como tragar estratégias

para superar as fragilidades e evidenciar as potencialidades, quando for o caso.
Aspectos positivos ou

Potencialidades
Aspectos negativos ou

Fragilidades

~ A Unioeste apresenta uma organizaqão
colegiada e administrativa consolidada,
com normas institucionais bem
definidas, que permitem o bom
funcionamento das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e de prestaqão de
servirmos ;
~ Os segmentos da comunidade
institucional (docentes, agentes
universitários e alunos) e a comunidade
externa tem assentos nos conselhos

~ Não há uma politica de recursos
humanos que garanta a autorizaqão de
concursos para a reposição dos
professores e agentes universitários que
se aposentam.
~ A falta de funcionários técnico-
administrativos (agentes universitários)
tem comprometido o bom andamento
das ativid ades administrativas e
pedagógicas da universidade.
~ Há necessidade de atualização dos
acervos biblio ráficos, bem como a
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superiores, o que privilegia a
participação e a gestão democrática;
~ A missão institucional e a visão de
futuro da Universidade estão claras e
bem definidas;
~ Os indicadores de graduação e de pós-
graduação, traduzidos nos CPCs dos
cursos de graduação e nas notas de
avaliação da Capes para os cursos de
PósGraduação, além do Índice Geral de
Cursos, com nota 4, revelam a qualidade
do ensino e da formação continuada de
profissionais altamente qualificados para
a sociedade;
~ Nos últimos anos houve forte
consolidação da Pós-Graduação;
~ Há uma politica de avaliação
institucional, de cursos e de processos
regulatórios que permite um excelente
desenvolvimento e um planejamento das
atividades acadêmicas;
~ Destaca-se, ainda, neste sentido, que a
Universidade apresenta uma história de
sucesso, tanto de planejamento quanto
de autoavaliação;
~ A alteração da forma de ingresso de
estudantes na Universidade, com a
adoção do SISU, proporcionou uma taxa
de ocupação de aproximadamente 98%
das vagas, o que realmente é um
resultado excelente;
~ Nos últimos anos houve um declinio
significativo da evasão escolar, que é
resultado de algumas politicas de
permanência e de assistência estudantil
e de bolsas para os estudantes de
graduação e de pós-graduação;
~ Sobre a infraestrutura é importante
ressaltar que todos os campus tem
restaurantes universitários e são
dotados de excelentes auditórios e
miniauditórios, bem como de boa rede
de laboratórios de es uisa;

expansão do quadro funcional das
bibliotecas, sobretudo na contratação de
bibliotecárias.
Em alguns setores e laboratórios, os
equipamentos estão obsoletos e
desatualizados, e em alguns, faltam de
técnicos de laboratório.
~ Não há uma politica institucional de
acompanhamento do egresso e de sua
inserção no mercado profissional,
porém, na prática, muitos cursos
realizam este acompanhamento de
diferentes formas.
A internet se mostra instável e lenta. Há
necessidade de aumentar a capacidade
de tráfego de dados e informações, bem
como ampliar a rede de wireless.
~ 0 PDI não ressalta, com o devido rigor,
a necessidade da existência de
auditoria, controladoria, ouvidoria e dos
comitês de éticas em pesquisas humana
e animal.
Aproximadamente 80% do valor do
custeio da Universidade está sendo
destinado para o pagamento de serviços
terceirizados e de estagiários, o que
compromete drasticamente o
desenvolvimento das ativid ades de
ensino, pesquisa e extensão. ~ Em
alguns campus, há necessidade de se
criar espaços de convivência adequados
para os estudantes.
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~ A Unioeste tem forte inserção nas
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná,
com múltiplas anões e projetos de
extensão, de prestaqão de servirmos e de
atendimento a comunidade regional,
cumprindo assim, sua função social;
~ 0 Hospital Universitário é referência em
saúde na região e atende a uma
população aproximada de 2 milhões de
habitantes, nas mais diversas
modalidades médicas.

Fonte: Quadro adaptado com as informações exaradas no relatório de avaliação para o recredenciamento
institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, junto ao Sistema Estadual de Ensino do
Parana. (pgs. 15 a 17)
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4 PLANO DE ABRAO E CRONOGRAMA DE EXECUQAO

Atividades que deverão ser cumpridas para o triênio 2021-2023, com previsão de entrega do relatório final em marqo
de 2024, conforme segue:

Etapas

Atividades 2021
(janeiro a dezembro)

2022
(janeiro a dezembro)

2023
(janeiro a dezembro)

2024
(janeiro a março)

Etapa 1: Finalização do Ciclo anterior

a)

b)

Relatório Final

Divulgação

Sistematização dos relatórios parciais
encaminhados ao MEC, durante o
ciclo avaliativo;
Elabora o do relatório final.
Após aprovação do relatório e do novo
Projeto, incluir na página da Unioeste e
nas midias sociais e promover ampla
divulgação. Avaliar a possibilidade de
imprimir algumas versões do projeto,
de forma resumida e em modelo de
folder, para distribuir nos eventos que
o ortunizemadivul a ão.

Até 31 de março/2021.

Ao longo do ano Ao longo do ano Ao longo do ano

c) Balanço
Critico

d) Encaminhamento
ao MEC/CONAES

Análise critica dos pontos fracos e
fortes sentidos durante o processo
avaliativo, comparativo com o PDI e
proposição de estratégias que
atendam as expectativas dos
participantes e dos alcançados pelo
rocesso.

Enviar por e-mail á PROGRAD para
incluir na plataforma do MEC.

Ao longo do ano

Até 31/03/2021

Ao longo do ano Ao longo do ano

ANEXO DA RESOLUQAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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Etapa 2: Preparaqão para o novo ciclo avaliativo

a) Elaboração do
projeto de avaliação
2021-2023

b) Sensibilização

Etapa 3:
Desenvolvimento

a) Ações

Elaboração e encaminhamento da
proposta do novo projeto de
Autoavaliação para deliberação e
aprovação do Conselho Universitário-
COU.
Apresentação do relatório final do ciclo
anterior e do Projeto de Autoavaliação
do novo ciclo avaliativo ao Conselho
Universitário e, após aprovação, iniciar
o cronograma de reuniões setoriais,
palestras e fóruns, com confecção e
distribuição de material de acesso aos
documentos inerentes a autoavaliação
institucional.
Organização e apoio as Comissões
Setoriais; Reuniões setoriais e Central;
Organização de Palestras e Fóruns
para debater a temática da Avaliação e
Autoavaliação Institucional; confecção
de folders, banners e material didático
p/ distribuição na comunidade interna
e externa;
Publicização dos relatórios e do
Projeto de autoavaliação, nas redes
sociais, na página da Unioeste e nos
canais de comunicação interna.

Até 01/03/2021

A partir de abril de 2021

A partir de abril de 2021

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

b) Levantamento
de dados e
informações

Preparação dos instrumentos para
aplicação da autoavaliação
institucional (questionários, relatórios,
base de dados).

A partir de abril de 2021 Ao longo do ano Ao longo do ano Ao longo do ano

c) Análise dos
dados e elaboração
dos relatórios parciais

Análise e elaboração dos relatórios
parciais, corrigindo as lacunas
percebidas ao longo da aplicação do
projeto e propondo novas estratégias
de a ões, uando for o caso.

A partir de abril de 2021 e
ao longo do ano.

Até 31 de março Até 31 de março Até 31 de março
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Etapa 4:
ConsoLdaqão
a) Relatório Final

Compilação dos dados estatisticos
extraídos dos questionários e dos
debates;
Sistematização dos relatórios parciais
encaminhados ao MEC, durante o
ciclo avaliativo;
Elabora ão do relatório final.

Ao longo do ano de 2023. Até março/2024

b) Divulgação

Aprovação pelo COU e
encaminhamento para diagramação e
impressão de exemplares, se possível,
para distribuição na comunidade
interna e na sociedade local; inclusão
na página da Unioeste e nas mídias
sociais.

c) Balanço
Critico

d) Encaminha
mento ao
MEC/CONAES

Análise crítica dos pontos fracos e
fortes sentidos durante o processo
avaliativo, comparativo com o PDI e
proposição de estratégias que
atendam ás expectativas dos
participantes e dos alcançados pelo
rocesso.

Até março/2024
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ANEXO I —DIAGNÓSTICO AVALIATIVO —CICLO 2021-2023

Após análise critica do resultado da autoavaliaqão do ciclo anterior, ampla divulgaqão dos resultados e captação de sugestões
para a melhoria continua dos processos avaliativos e da integraqão dos instrumentos, as comissões setoriais devem preencher o
formulário com base nas metas previstas no PDI, correspondente a cada unidade, conforme segue:

Anões programadas no PDI
2019/2022

Resoluqão n'05/2018-COU

Aqões Realizadas

Fra ilidades
raquezas

Potencialidades
or@as e

Análise dos resultados alcançados Metas para o próximo ciclo
2024/2026

1.Atualizar a Estrutura Or anizaci onal

2. Fortalecer a Gestão Administrat iva

3. Fortalecer a Avalia ão Institucional

4. Fortalecer o rocesso de lane amento Institucional

5. Estimular
internacionalização
atividades da Unioeste

a
das
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6. Am liar a intera ão entre a Unio este e a sociedade

7. Im lantar oliticas de Assistênci a Estudantil

8. Am liar a comunica ão e divul a ão das atividades da Unioeste

9. Fortalecer as oliticas de Ensino Gradua ão e Pós-Gradua ão, de Extensão, de Pes u isa e de Inova ão Tecnoló ica

9.17 Instituir a Bolsa Atleta
Unioeste;

10. Fortalecer o Ensino a Distância
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11.Am liar e fortalecer olíticas de Gestão de Pessoas

12. Ex andir e consolidar os cursos de Gradua ão e Pós-Gradua ão

13. Fortalecer as olíticas de Inclusão

14. Im lantar olíticas de Educa ão Ambiental

15.Am liar e ade uar a infraestrut ura física e tecnoló ica o detalham ento de cada a ão es tá discriminado no Plano Diretor

For -s S Oportunidades 0

Frao uezas Amea as

ANEXO DA RESOLUÇAO N'24/2021-COU, de 11 de março de 2021.


