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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação das Instituições de Educação Superior foi instituída pela Lei nº 

10.861/2004 que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) tendo por finalidade a melhoria constante da qualidade da educação 

superior. Tal processo de avaliação é formado por três componentes principais: (i) 

avaliação das instituições de educação superior, quer seja externa ou interna; (ii) 

avaliação dos cursos de graduação; e (iii) avaliação do desempenho dos estudantes, 

implementada através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

(BRASIL, 2004). 

O processo de avaliação institucional interna ou autoavaliação, como 

componente do SINAES, compreende uma atividade com finalidade clara e explícita 

de fornecer subsídios para o planejamento de ações com vistas a melhorar a 

qualidade da educação superior, sendo, seus resultados, consolidados através dos 

Relatórios de Autoavaliação Institucional. 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional insere-se num conjunto de 

três relatórios a serem produzidos no ciclo avaliativo 2021-2023 que compreende a 

produção dos relatórios parciais de autoavaliação dos anos de 2021 e 2022, 

contemplando as informações e ações desenvolvidas nos referidos anos, bem como 

o relatório integral, correspondente ao ano de 2023 que, além de contemplar as 

informações e ações desenvolvidas no referido ano, discutirá os dois relatórios 

parciais anteriores e apresentará um plano de melhorias à IES. 

O Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2021 da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP), aqui apresentado, contempla as informações e ações 

desenvolvidas pela Instituição no ano de 2021 com base nos cinco eixos e dez 

dimensões do SINAES. Ele toma por base as informações levantadas no Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2020, na sua versão completa, procurando contextualizar 

as ações sugeridas pelo relatório e desenvolvidas pela Instituição. 
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2 A INSTITUIÇÃO 

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), é mantida pela Fundação 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP, ente público de direito privado, 

filantrópica e sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial, 

econômico-financeira e didático-disciplinar. Os dados da entidade mantenedora são 

apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Dados da entidade mantenedora 

Mantenedora: Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP 

CNPJ: 82.798.828/0001-00 

Endereço: Rua Victor Baptista Adami, n.º 800 

Cidade: Caçador / SC / 89500-199 

Fone: (49) 3561-6200 / Fax: (49) 3561-6202 

Presidente: Moacir José Salamoni 

Base legal: 

Criada a partir da alteração estatutária da Fundação Educacional do Alto 

Vale do Rio do Peixe – FEARPE, constituída pela sociedade civil em 

assembleia geral de 31 de julho de 1971 e pelo Município de Caçador, 

por meio da Lei nº 27 de 23/09/1971, modificada pela Lei nº 01 de 

24/03/1972. 

É uma entidade pública com personalidade jurídica de direito privado, 

reconhecida como de utilidade pública pela Lei nº 09 de 03/04/1972 do 

Município de Caçador, pela Lei Estadual 4.711 de 15/02/1972 e pelo 

Decreto Federal nº 85.752 de 24/02/1981. É entidade sem fins lucrativos, 

dotada de autonomia administrativa, patrimonial, econômico-financeira e 

didático-disciplinar.  

Fonte: PDI-UNIARP (2019) 

Por outro lado, os dados da entidade mantida são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Dados da entidade mantida 

Mantida: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

Endereço: Rua Victor Baptista Adami, n.º 800 

Cidade: Caçador / SC / 89500-199 

Fone: (49) 3561-6200 / Fax: (49) 3561-6202 

e-mail: uniarp@uniarp.edu.br  
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Reitor: Neoberto Geraldo Balestrin 

Vice-Reitor Acadêmico Anderson Antonio Mattos Martins 

Base legal: 

Credenciada por aditamento através da Resolução nº 

094 de 10 de novembro de 2009, e homologada pelo 

Decreto nº 2.931, de 21 de dezembro de 2009, do Diário 

Oficial do Estado nº 18.756 de 21 de dezembro de 2009. 

Seu recredenciamento se deu por meio do Decreto nº 

344/2015, publicado no DOESC nº 20136/2015. O último 

recredenciamento da Instituição ocorreu por meio do 

Decreto 414 de 19 de dezembro de 2019, publicado no 

DOSC 21.168/2019. 

Fonte: PDI-UNIARP (2019) 

Como descrito em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, a Instituição 

possui a seguinte missão, visão, objetivo e valores (PDI-UNIARP, 2021). 

Missão: 

• Promover a formação profissional e cidadã na articulação do ensino, 

pesquisa e extensão comprometida com o desenvolvimento social, ambiental, político 

e econômico.  

Visão: 

• Ser reconhecida pela promoção do acesso à educação superior de 

qualidade, comprometida com o atendimento das demandas locais e globais.  

Valores:  

• Respeito as pessoas, à cultura e ao meio ambiente;  

• senso de comunidade;  

• gestão consciente;  

• qualidade na prestação de serviços;  

• criatividade, empreendedorismo e inovação;  

• atenção à diversidade  

Objetivo:  

• Formar profissionais que atuem de forma crítica, autônoma e criativa no 

desenvolvimento das organizações e na sustentabilidade do entorno socioambiental. 

No ano de 2021 a UNIARP ofertava 28 cursos de graduação presencial entre 

os Campus de Caçador (23 cursos) e Fraiburgo (5 cursos); 2 cursos em nível de pós-
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graduação stricto sensu, recomendados pela CAPES (Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento e Sociedade e Mestrado Profissional em Educação Básica); e 02 

cursos em nível de pós-graduação lato sensu presenciais (MBA Executivo em 

Finanças Empresariais e Engenharia de Segurança do Trabalho).  

Na modalidade de Educação a Distância (EaD) a UNIARP atua com quatro 

polos no estado de Santa Catarina (Caçador, Fraiburgo, Santa Cecília e Timbó 

Grande), ofertando 7 cursos (Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de 

Produção, Pedagogia, Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Gestão 

Financeira). No ano de 2021 a Instituição também ofertava 3 cursos na modalidade 

EaD com metodologia de execução híbrida (Educação Física, bacharelado e 

licenciatura, e Serviço Social). 

Com relação à quantidade de alunos matriculados nos seus cursos de 

graduação presencial, a UNIARP possuía, no ano de 2021, 1965 alunos matriculados 

nos cursos do Campus de Caçador e 161 alunos matriculados nos cursos do Campus 

de Fraiburgo, totalizando 2126 alunos. 

Com relação aos alunos de pós-graduação lato sensu presenciais, no ano de 

2021, UNIARP ofertava uma turma do curso de Engenharia de Segurança do 

Trabalho, com 26 alunos matriculados, e uma turma de MBA Executivo em Finanças 

Empresariais, com 17 alunos matriculados, totalizando 43 alunos matriculados. 

Já nos cursos de pós-graduação stricto sensu, eram 47 alunos matriculados 

em 2021 no curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade e 41 

alunos matriculados no curso de Mestrado Profissional em Educação Básica. 

Nos cursos ofertados na modalidade de educação a distância a UNIARP 

possuía 354 alunos matriculados no ano de 2021, distribuídos nos polos de Caçador 

(250 alunos), Fraiburgo (46 alunos), Santa Cecília (17 alunos) e Timbó Grande (41 

alunos). A distribuição destes alunos por curso totaliza os seguintes dados: 

Administração (54 alunos), Ciências Contábeis (36 alunos), Engenharia de Produção 

(17 alunos), Pedagogia (71 alunos), Recursos Humanos (17 alunos), Processos 

Gerenciais (31 alunos) e Gestão Financeira (9 alunos). Da mesma forma, a instituição 

possuía 119 alunos matriculados em cursos de EaD ofertados na modalidade híbrida: 

Educação Física (57 alunos) e Serviço Social (62 alunos). 
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2.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

A primeira Comissão Própria da Avaliação da UNIARP foi instituída pela 

PORTARIA Nº 13/B, de 27 de maio de 2010. No decorrer dos anos ela foi sendo 

alterada e a atual Comissão Própria de Avaliação da UNIARP possui a seguinte 

composição: 

 

Representante Corpo Docente:  

Carlos Alberto Zorzo, coordenador  

Ana Claudia Lunelli Moro  

Mayne Francieli Gonçalves  

Talita Regina Granemann Nunes 

 

Representante Corpo Discente:  

Aline Ceccatto  

Marcos Vinícius Folador 

 

Representantes dos Funcionários:  

Adriana Wolff Crestani  

Claudineia Suszek  

Giuliano Menger  

Rolff Cararo Schultz  

 

Representante da Sociedade Civil:  

Claudinei Bertotto 
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3 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O processo de avaliação das instituições de educação superior no Brasil foi 

criado pela Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Tal ordenamento jurídico define que a avaliação 

institucional deve assegurar procedimentos de avaliação interna e externa, 

contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, 

compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da instituição 

de educação superior e de seus cursos. 

Neste contexto, a autoavaliação institucional ou avaliação interna, desenvolvida 

pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) da instituição é um processo contínuo de 

construção do conhecimento da realidade que busca identificar as fragilidades e 

potencialidades da instituição com base nos cinco eixos e dez dimensões do SINAES, 

servindo de base para o planejamento das ações institucionais com vistas a melhorar 

a qualidade educativa e a relevância social da instituição. Tal processo compreende 

ciclos avaliativos trienais cujos resultados são consolidados em relatórios de 

autoavaliação. 

O ciclo avaliativo 2021-2023 compreende a produção dos relatórios parciais de 

autoavaliação dos anos de 2021 e 2022, anos intermediários do ciclo avaliativo, 

contemplando as informações e ações desenvolvidas no referido ano, bem como o 

relatório integral correspondente ao ano de 2023, ano final do ciclo avaliativo, que, 

além de contemplar as informações e ações desenvolvidas no referido ano, discute 

os dois relatórios parciais anteriores e apresenta um plano de melhorias à IES. Assim, 

o presente ciclo avaliativo tem por base o Relatório de Autoavaliação Institucional 

2018-2020, na sua versão integral, que apresentou um conjunto de recomendações 

para fins de melhoria da IES. Por sua vez, os relatórios parciais nos anos 

intermediários do ciclo avaliativo, 2021 e 2022, tem por objetivo acompanhar o 

desenvolvimento destas ações sugeridas. Ao final do ciclo avaliativo, no ano de 2023, 

um relatório integral será então confeccionado contemplando as informações e ações 

desenvolvidas no referido ano, discutindo os dois relatórios parciais anteriores e 

apresentando um plano de melhorias à IES. Tal relatório então, servirá de ponto de 

partida para um novo ciclo avaliativo. Desta forma, caracteriza-se a autoavaliação 
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institucional interna como um processo contínuo de construção do conhecimento da 

realidade institucional. 

O presente relatório, denominado Relatório Parcial de Autoavaliação 2021, tem 

como ponto de partida as recomendações apresentadas pela CPA UNIARP no 

Relatório de Autoavaliação Institucional 2018-2020, na sua versão integral, 

constituindo-se então num estudo comparativo entre as recomendações 

apresentadas no Relatório de Autoavaliação Institucional 2018-2020, na sua versão 

integral, com o cenário institucional no ano de referência do presente relatório. Para 

tanto, a metodologia adotada consiste na análise de documentos, de processos 

técnicos-administrativos e acadêmicos, bem como a observação e constatação. 

Os dados resultantes deste estudo comparativo são apresentados com base 

nos cinco eixos e dez dimensões do SINAES, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014: 

• 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, Extensão e Pós-

Graduação 

• 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 

A apresentação dos dados deste Relatório Parcial de Autoavaliação 2021 dar-

se-á, então, nos eixos e dimensões do SINAES com base na seguinte metodologia: 
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para cada uma das dimensões são apresentadas as ações previstas para o ano base 

de 2021, transcritos do Relatório de Autoavaliação 2018-2020. Tal quadro servirá de 

base para a criação de dois novos quadros. O primeiro, “Ações recomendadas pela 

CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021)” apresenta as ações 

recomendações da CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020, retiradas do 

relatório integral. Um segundo quadro, então apresenta um comparativo das ações 

sugeridas e realizadas pela Instituição no ano de referência. 

Por fim, A CPA desenvolve um diagnóstico sobre cada uma das dimensões e 

recomenda ações para a Instituição para o próximo ano do ciclo avaliativo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Eixo 1, Planejamento e Avaliação Institucional, de acordo com a Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a 

Dimensão 8, Planejamento e Avaliação, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei 

do SINAES). 

4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

A dimensão 8, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende o 

processo de planejamento e avaliação, tratando mais especificamente, dos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

O processo de autoavaliação institucional da UNIARP está consolidado desde 

o ano de 2009 e já passou pelos ciclos avaliativos de 2009-2011, 2012-2014, 2015-

2017, 2018-2021, sendo todos os relatórios parciais e integrais protocolados junto ao 

MEC. O ciclo de 2021-2023 se inicia com o presente relatório parcial de autoavaliação 

tendo como base o ano de 2021. Resta evidente também o compromisso da Instituição 

com a avaliação institucional, alocando todos os recursos necessários para que tais 

processos se desenvolvam a contento. Os processos de avaliação da Instituição são 

conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação da Instituição. Tal comissão foi 

reestruturada no início do ano de 2021, cuja portaria de nomeação encontra-se no 

Anexo A. 

De acordo com a metodologia de avaliação institucional da Instituição, definida 

no Projeto de Avaliação 2021-2023, identifica-se os segmentos da comunidade 

acadêmica e comunidade externa que participam dos processos avaliativos da 

Instituição. O processo de autoavaliação institucional envolve o segmento dos 

gestores, coordenadores de curso, alunos de graduação e pós-graduação, alunos 

egressos, funcionários técnico-administrativos e comunidade externa. Por sua vez, a 

autoavaliação dos cursos da Instituição envolve o segmento dos estudantes, 

professores e coordenadores de curso. Neste contexto, verifica-se a participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica nos processos avaliativos, bem como 

da sociedade civil organizada, através de uma amostra de seus representantes. 
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Convém ressaltar que, além da consolidação dos processos avaliativos na 

Instituição, evidencia-se também a participação da comunidade acadêmica nestes 

processos, notadamente na autoavaliação institucional e na autoavaliação dos cursos. 

A Tabela 1 apresenta a participação da comunidade acadêmica nos últimos processos 

de autoavaliação da UNIARP. 

Tabela 1 – Percentual de participação dos gestores, funcionários técnico-administrativos, comunidade 

externa e alunos egressos na autoavaliação institucional 

Semestre Letivo Gestores 
Funcionários 

Técnico 
Administrativos 

Comunidade 
Externa 

Egressos 

2020 100,00% 71,91% 69,77% 94 

2017 92,31% 65,52% 50,98% 98 

Fonte: CPA (2021a) 

Pela metodologia de autoavaliação da UNIARP, os gestores, funcionários 

técnico-administrativos, comunidade externa e alunos egressos são consultados 

somente no último ano do ciclo avaliativo, o que acontecerá no ano de 2023. 

Entretanto, com base na última participação destes segmentos da comunidade 

acadêmica nos processos avaliativos pode-se verificar a participação crescente dos 

mesmos nos processos de autoavaliação institucional, a exceção dos egressos da 

Instituição. 

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta os dados da participação dos professores 

e estudantes no processo de autoavaliação dos cursos da Instituição. 

Tabela 2 – Percentual de participação dos estudantes e professores nas autoavaliações de curso 

Semestre Letivo Professores Estudantes 

2021/2 79,94% 47,50% 

2021/1 87,00% 76,19% 

2020/2 85,05% 65,30% 

2020/1 87,63% 62,88% 

2019/2 82,18% 63,45% 

2019/1 93,33% 64,33% 

2018/2 93,07% 71,87% 

2018/1 96,36% 72,04% 

2017/2 77,08% 56,83% 

2017/1 86,33% 41,22% 

2016/2 72,45% 28,05% 

2016/1 60,77% 27,67% 

2015/2 45,23% 21,43% 
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2015/1 22,83% 20,99% 

2014/2 7,69% 11,05% 

2014/1 15,31% 24,29% 

Média de participação 68,27% 47,19% 

Fonte: Os autores (2021) 

Os dados da Tabela 2 apontam uma melhora nos índices de participação dos 

professores e estudantes no primeiro semestre letivo do ano de 2021 em relação aos 

dados do semestre letivo de 2020-2. Entretanto, no segundo semestre letivo do ano 

de 2021 tais dados sofreram um decréscimo, principalmente na participação dos 

estudantes, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de ações de 

sensibilização para a participação dos estudantes no processo de autoavaliação dos 

cursos. 

Com relação a divulgação dos resultados dos processos avaliativos, os dados 

da autoavaliação institucional são sistematizados em relatório, disponível na página 

web da CPA, bem como no Portal de Ensino para consulta da comunidade acadêmica. 

Com relação a autoavaliação dos cursos, os resultados são disponibilizados no Portal 

de Ensino para consulta da comunidade acadêmica, em informativos sintéticos da 

CPA e nas Semanas de Capacitação Docente. O Anexo B e Anexo C apresentam os 

programas da Semana de Capacitação Docente realizadas nos semestres letivos de 

2021-2 e 2022-1, onde foram apresentados os dados da autoavaliação dos cursos da 

Instituição relativos aos semestres letivos de 2021-1 e 2021-2, respectivamente. Por 

outro lado, o Anexo D e Anexo E apresentam os informativos sintéticos das 

autoavaliações de curso disponibilizados pela CPA nos semestres letivos de 2021-1 

e 2021-2, respectivamente. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 3 e 

Quadro 4 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano de 

referência. 

Quadro 3 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Aperfeiçoar os processos de sensibilização da comunidade acadêmica visando a participação nos 

processos avaliativos; 
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▪ Melhorar o processo de divulgação dos resultados avaliativos à comunidade acadêmica, 

especialmente entre os estudantes, de modo a associar as ações desenvolvidas pela Instituição 

aos resultados das avaliações; 

▪ Aperfeiçoar as formas de consulta e emissão de relatórios das autoavaliações da Instituição para 

os coordenadores de curso, professores e gestores; 

▪ Formalizar um plano de ações a partir dos resultados das autoavaliações e avaliações externas da 

Instituição; 

▪ Melhorar e dinamizar o site da CPA de modo a apresentar os resultados dos processos avaliativos; 

▪ Instituir um processo de meta-avaliação de modo a aperfeiçoar os processos avaliativos da 

Instituição; 

▪ Criar um banco de dados com os resultados dos processos avaliativos internos e externos da 

Instituição como forma de manter o histórico das avaliações e facilitar a consulta e análise dos 

dados. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 4 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Aperfeiçoar os processos de sensibilização da 

comunidade acadêmica visando a participação 

nos processos avaliativos. 

O processo de sensibilização da comunidade 

acadêmica para participar dos processos 

avaliativos da Instituição, quer seja a 

autoavaliação institucional, quer seja a 

autoavaliação dos cursos, se dá através de 

reuniões da CPA com o Conselho de Gestão da 

Instituição, que envolve os coordenadores de 

curso e gestores dos setores da Instituição, com 

o objetivo de sensibilizar o coordenadores e 

gestores para o processo de avaliação. Os 

gestores se encarregam então de sensibilizar 

seus funcionários, enquanto os coordenadores 

sensibilizam seus professores e estudantes para 

participar das avaliações. Da mesma forma, são 

colocados banners no portal e nas redes sociais 

da instituição sensibilizando os estudantes e 

professores. Um vídeo com o representante 

discente da CPA também foi produzido para 

incentivar a participação dos estudantes nos 

processos de avaliação. Enquanto os processos 

avaliativos estão abertos, a CPA gera relatórios 
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periódicos com os índices de participação dos 

professores e estudantes no processo avaliativo 

e encaminha aos coordenadores e gestores para 

que possam, em função dos índices de 

participação, promover ações para melhorar os 

resultados. 

Melhorar o processo de divulgação dos 

resultados avaliativos à comunidade acadêmica, 

especialmente entre os estudantes, de modo a 

associar as ações desenvolvidas pela Instituição 

aos resultados das avaliações. 

A divulgação dos resultados dos processos 

avaliativos da Instituição se dá em reuniões da 

CPA com o Conselho de Gestão, que envolve os 

coordenadores de curso e gestores dos setores 

da Instituição. Os gestores dos setores então 

divulgarão os resultados junto aos seus setores. 

Os coordenadores de curso são responsáveis 

então por divulgar os resultados aos seus 

professores, o que é feito em reuniões do NDE e 

do colegiado dos cursos, e aos seus estudantes. 

O Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA) 

também realiza reuniões com os coordenadores 

de curso para analisar os resultados das 

avaliações dos cursos e planejar ações, quando 

for o caso. Além disso, os relatórios de 

autoavaliação produzidos pela CPA estão 

disponíveis na página web da CPA. Da mesma 

forma, a CPA produz semestralmente, um 

informativo com dados sintéticos dos processos 

avaliativos, principalmente a autoavaliação dos 

cursos. A partir do ano de 2021, a divulgação dos 

resultados dos processos avaliativos da 

Instituição passou a fazer parte da semana de 

capacitação da instituição, de modo que a CPA 

possa socializar resultados junto aos professores 

da Instituição. Por fim, no final do ano de 2021 o 

setor de Tecnologia da Informação da UNIARP 

disponibilizou a possibilidade da consulta dos 

resultados das avaliações no Portal de Ensino, a 

ferramenta onde professores e coordenadores 

registram as atividades das disciplinas dos 

cursos. Convém ressaltar que neste Portal de 
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Ensino, existem visões diferentes para os 

mesmos dados, dependendo do usuário, de 

modo a preservar a identidade e a liberdade de 

expressão de todos os envolvidos, quer sejam 

avaliados ou avaliadores. 

Aperfeiçoar as formas de consulta e emissão de 

relatórios das autoavaliações da Instituição para 

os coordenadores de curso, professores e 

gestores. 

Até meados do ano de 2021 os coordenadores 

de curso recebiam do Núcleo de 

Desenvolvimento Acadêmico os resultados das 

avaliações relativas ao seu curso. Isto gerava 

uma demora até que o setor de Tecnologia da 

Informação processasse tais resultados. Além 

disso, os professores consultavam seus 

resultados das avaliações diretamente no Portal 

de Educacional. A partir do final do ano de 2021 

o Setor de Tecnologia da Informação da 

Instituição desenvolveu uma interface de 

consulta aos resultados das avaliações no Portal 

de Ensino, a ferramenta onde professores e 

coordenadores registram as atividades das 

disciplinas dos cursos. Convém ressaltar que 

neste Portal de Ensino os gestores, professores 

e estudantes tem acesso a todas as avaliações 

desenvolvidas, sempre preservando a identidade 

e a liberdade de expressão de todos os 

envolvidos nos processos. 

Formalizar um plano de ações a partir dos 

resultados das autoavaliações e avaliações 

externas da Instituição. 

No final do ano de 2021 foi discutido e definido 

em conjunto, CPA e Núcleo de Desenvolvimento 

Acadêmico, um modelo de documento e um 

procedimento para a criação de um plano de 

melhorias a partir dos resultados das avaliações 

a ser desenvolvido pelo Núcleo Docente 

Estruturante dos cursos. Tal documento foi 

encaminhado a Reitoria da Instituição para 

aprovação e institucionalização. 

Melhorar e dinamizar o site da CPA de modo a 

apresentar os resultados dos processos 

avaliativos. 

No final do ano de 2021 foi encaminhado ao 

Setor de Tecnologia da UNIARP solicitação para 

adequação da página da CPA de modo a dar 

maior visibilidade à avaliação institucional e seus 
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resultados. No início do ano de 2022 a referida 

atualização foi disponibilizada para consulta da 

comunidade acadêmica. 

Instituir um processo de meta-avaliação de modo 

a aperfeiçoar os processos avaliativos da 

Instituição. 

Finalizado os processos de autoavaliação dos 

cursos do ano de 2021, a CPA promoveu um 

processo de meta-avaliação para identificar os 

pontos positivos e possíveis falhas no processo 

(Anexo N). Tal documento servirá então de ponto 

de partida para a melhoria do processo de 

autoavaliação dos cursos a ser realizado no 

próximo ano. 

Criar um banco de dados com os resultados dos 

processos avaliativos internos e externos da 

Instituição como forma de manter o histórico das 

avaliações e facilitar a consulta e análise dos 

dados. 

A CPA da Instituição está levantando os 

principais indicadores de qualidade da Instituição 

e seus cursos. Neste contexto, mantém os dados 

do Conceito Institucional e o IGC da Instituição 

atualizados. Também levantou todos os dados 

do Conceito ENADE e do Conceito Preliminar de 

Curso de todos os cursos da Instituição desde o 

ano de 2004. Da mesma, está levantando os 

dados de todos os Conceitos de Curso dos 

cursos da Instituição. Tais dados então servirão 

de base para a criação de um banco de dados 

que permitirá a consulta de tais indicadores pelos 

gestores da Instituição. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O Eixo 2, Desenvolvimento Institucional, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 1, 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3, Responsabilidade 

Social da Instituição, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

4.2.1 Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Inicialmente verifica-se que o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UNIARP (PDI) 2019-2022 foi atualizado para o quadriênio de 2021-2025 e expressa 
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claramente a missão, visão, valores, objetivo e metas institucionais para o referido 

período. 

Por outro lado, verifica-se no PDI a definição das políticas institucionais para o 

ensino de graduação e pós-graduação; pesquisa e iniciação científica; valorização da 

diversidade, meio ambiente, direitos humanos e igualdade étnico-racial; 

responsabilidade social; e ensino a distância. 

As Políticas e Diretrizes de Ensino de Graduação (interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade; articulação teórico-prática; criatividade, empreendedorismo e 

inovação; educação inclusiva e ambiental; e direitos humanos) e Pós-graduação 

(consolidação da pós-graduação; ampliação da oferta de cursos; ampliação ao acesso 

a pós-graduação; qualificação do corpo docente e incentivo à pesquisa) são descritas 

no PDI, alinhadas com os Projetos Pedagógicos dos Cursos e se traduzem em ações 

práticas no ensino de graduação e pós-graduação com ações como as Leituras 

Interdisciplinares; os Projetos Integradores, o Programa de Apoio a Pessoas com 

Deficiência; a avaliação Multidisciplinar; ênfase das práticas nas matrizes curriculares; 

implementação de metodologias ativas que privilegiem o protagonismo discente; 

solidificação do SEDEPEX (Seminário de Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e 

Extensão) para socialização dos trabalhos de ensino e pesquisa dos estudantes; 

discussão dos temas étnico-raciais e de direitos humanos nas disciplinas de 

Sociologia e Ética e Pensamento Crítico e nos Ciclos de Palestras; e a consolidação 

e ampliação dos cursos de pós-graduação. 

Com relação as Políticas e Diretrizes de Pesquisa e Iniciação Científica 

(geração, ampliação e aplicação de conhecimento científico e tecnológico; 

Atendimento a demandas de desenvolvimento social; Criatividade, 

empreendedorismo e inovação; e Interação intra e interinstitucional), as mesmas tem 

se traduzido em ações como o incentivo aos seus estudantes e professores a se 

engajar nas atividades de pesquisa desenvolvidas através do Fundo de Apoio a 

Pesquisa (FAP) e das bolsas do Artigo 170 e 171; o aumento das bolsas de estudo 

do programa de pesquisa da instituição; a manutenção das revistas científicas da 

Instituição; o desenvolvimento de eventos científicos; a consolidação do SEDEPEX 

(no ano de 2021 foram 35 projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição e 

submetidos para apresentação no evento); e o incentivo à busca de financiamento de 
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pesquisas por órgãos de fomento (no ano de 2021 foram 13 projetos de pesquisas 

aprovados e apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado 

de Santa Catarina – FAPESC). 

As Políticas e Diretrizes de Extensão (mapeamento permanente de demandas 

e projetos; articulação com o ensino e a pesquisa; valorização da diversidade; e 

compromisso com o desenvolvimento sustentável) são descritas no PDI e contribuem 

para a inserção da comunidade acadêmica na região onde a Instituição está inserida 

promovendo a formação cidadã das pessoas, a valorização da diversidade, 

contribuindo para o desenvolvimento das organizações e a sustentabilidade 

socioambiental através do desenvolvimento de projetos de interesse da comunidade 

e tem se traduzido em ações desenvolvidas pela Instituição através do Programa de 

Extensão e Cultura. 

Da mesma forma, como instituição comunitária, a UNIARP expressa 

claramente seu compromisso social através da sua missão, visão e valores descritos 

no PDI. Neste contexto, assume um compromisso social com a comunidade na qual 

está inserida, compromisso este que está sendo cumprido através de um conjunto de 

ações, projetos e programas que atestam sua responsabilidade social. Para fins de 

exemplificação, o Quadro 8, na dimensão de Responsabilidade Social, apresenta os 

atendimentos gratuitos realizados à comunidade local e regional no ano de 2021, 

compreendendo atendimentos jurídicos e contábeis no Núcleo de Práticas Jurídicas e 

Núcleo de Apoio Fiscal; atendimentos na área de saúde física e mental através da 

Clínica Escola de Fisioterapia, Clínica de Psicologia e Farmácia Escola; e 

atendimentos através dos programas e projetos de extensão (Universidade Aberta da 

Maior Idade-UAMI, Projeto Despertar, Programa UNIARP na Comunidade, Programa 

UNIARP nas Escolas, Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento 

Regional-PROESDE, Programa de Atendimento à Pessoas com Deficiência-PAD, 

Programa Institucional de Incentivo à Leitura-PROLER). 

Por fim, o PDI 2021-2025 da Instituição também define suas Políticas e 

Diretrizes de Educação a Distância pautadas em (i) promover o desenvolvimento da 

cultura de Educação a Distância na Universidade; (ii) ofertar cursos de graduação e 

pós-graduação de qualidade na modalidade à distância; (iii) atender as políticas e 

normas legais para a oferta dos cursos; (iv) articular o ensino, a pesquisa e a extensão 
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para a promoção de cursos a distância que assegurem ao aluno, uma formação 

técnica-cientifica e profissional condizente com as exigências do mercado de trabalho; 

(v) realizar capacitações permanentes dos agentes envolvidos com a educação a 

distância da UNIARP; (vi) fomentar o desenvolvimento de propostas inovadoras e 

sustentáveis para o EaD; (vii) contribuir para a garantia do acesso e permanência de 

jovens e adultos à educação superior; i (viii) promover o uso e o desenvolvimento de 

tecnologias avançadas para o processo de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, o PDI 2021-2025 estimou um conjunto de metas institucionais 

para o referido período. O Quadro 5 apresenta as metas definidas no PDI para o ano 

de 2021, ano base deste relatório, bem como o status da sua implementação. 

Quadro 5 – Metas do PDI para o ano de 2021 

Metas Status 

Desenvolver o projeto de avaliação institucional 

para o triênio 2021 a 2023 

O Projeto de Avaliação Institucional da UNIARP 

para o período de 2021-2023 foi desenvolvido 

pela CPA, encaminhado à Reitoria e aprovado 

em reunião do CONSUN. 

Implantar, no mínimo, 5 turmas de pós-

graduação lato sensu na modalidade presencial 

No ano de 2021 a Instituição implantou os 

cursos de Engenharia e Segurança do Trabalho 

e o MBA Executivo em Finanças Corporativas, 

de pós-graduação lato sensu na modalidade 

presencial, que iniciaram com 26 e 18 alunos, 

respectivamente. Além disso, foram ofertados 

pela Instituição os cursos de MBA Executivo em 

Gestão Estratégia e Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas, e o curso de especialização em 

Gestão Pública que não foram implantados em 

função de não haver a quantidade mínima de 

matrículas definidos pela Instituição para a 

abertura das turmas. Da mesma forma, foram 

ofertados os cursos Atenção Primária em 

Saúde; Psicologia Positiva e Neurociências 

Aplicada às Organizações; Enfermagem em 

Saúde da Criança, Adolescente e Neonatologia; 

e Saúde Mental e Atenção Psicossocial, em 

parceria com a empresa Qualis Ensino, que 
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também não abriram turmas em função da 

pouca quantidade de alunos matriculados. 

Autorizar 2 programas de mestrado e 2 

programas de doutorado 

No ano de 2021 a UNIARP preparou dois novos  

programas de mestrado (Mestrado em 

Tecnologia e Desenvolvimento Agrícola e 

Mestrado em Saúde Coletiva) e dois novos 

programas de doutorado (Doutorado 

Profissional em Educação Básica e Doutorado 

em Desenvolvimento e Sociedade) que estão 

aguardando a abertura do período de 

Apresentação de Propostas de Cursos Novos 

(APCN) para que possam ser submetidos, o que 

não aconteceu no ano de 2021 (a última edição 

da abertura de calendário para APCN foi no ano 

de 2019). 

Atualizar o planejamento estratégico da 

Universidade 

Através da PORTARIA REITOR / UNIARP Nº 

060/2021 DE 07 DE MAIO DE 2021, que dispõe 

sobre a nomeação de grupo de trabalho para 

elaboração do Planejamento Estratégico da 

UNIARP, a UNIARP instituiu comissão para 

elaborar seu planejamento estratégico. 

Desenvolver o PDI para o período 2021 a 2025 

O PDI da UNIARP, desenvolvido para o período 

de 2019-2022, foi atualizado no ano de 2020 

para o período de 2021-2025. 

Ampliar o laboratório de física 

Nas reformulações pelas quais a Instituição 

passou no ano de 2021, optou-se por anexar o 

Laboratório de Física, juntamente com seus 

equipamentos, ao Laboratório de Metrologia, 

utilizado pelos cursos da área de engenharia da 

Universidade. 

Reforma do Teatro 

O Teatro da UNIARP teve reforma iniciada 

ainda no ano de 2020. O ano de 2021 foi um 

ano que as obras foram aceleradas e o Teatro 

foi reinaugurado no dia 24 de setembro de 

2021. Um registro da reinauguração do Teatro 

da UNIARP pode ser encontrado no Anexo I. 

Implantar o laboratório de Técnica e Dietética e 

Gastronomia para suporte ao curso de Nutrição 

O laboratório de Técnica e Dietética e 

Gastronomia, do curso de Nutrição, foi 
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inaugurado do dia 25/11/2021 e está disponível 

para as atividades do curso. Um registro do 

laboratório pode ser visto no Anexo J. 

Ampliar o número de bolsas de Iniciação 

Científica e de Extensão e Cultura, para no 

mínimo 180 bolsas anuais 

No ano de 2021 a UNIARP ofertou 100 bolsas 

no seu programa de iniciação científica, 

denominado Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP), 

e 99 bolsas no seu programa de extensão, 

denominado Programa de Apoio a Extensão e 

Cultura (PAEC), totalizando 199 bolsas. 

Instalar elevadores em alguns blocos para 

facilitar a acessibilidade física para além das 

rampas já disponíveis 

Para garantir a acessibilidade nos Blocos A e C 

do Campus de Caçador planejou-se a 

instalação de um elevador entre os dois blocos, 

suprindo a carência de acessibilidade nos 

referidos blocos. A obra se iniciou ainda no ano 

de 2020, quando foi comprado o elevador, e no 

ano de 2021 o mesmo foi instalado e está à 

disposição da comunidade acadêmica 

facilitando o acesso das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida 

naqueles blocos acadêmicos. 

Implantar climatização nas salas de aula 

A preocupação com a climatização das salas de 

aula é evidente na Instituição e, gradativamente, 

as salas de aula estão sendo climatizadas. No 

ano de 2021 foram climatizadas 41 novas salas 

de aula e laboratórios. 

Revitalização da sala de professores em tempo 

integral 

A sala dos professores em tempo integral, cuja 

obra foi iniciada ainda no ano de 2020, foi 

finalizada e disponibilizada aos professores da 

Instituição no ano de 2021, quando a instituição 

voltou às atividades presenciais a partir da 

flexibilização dos protocolos de enfrentamento 

da COVID-19. Atualmente o Campus Caçador 

conta uma sala de 102 m² para professores de 

Tempo Integral, localizada no Bloco A. Tal sala 

é climatizada e com acesso à internet wireless, 

telefonia, seis computadores, um projetor 

multimídia, 25 cadeiras e 10 assentos (sofá), 
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máquina de café e bebedouro. A sala comporta 

de 20 a 30 professores no mesmo horário. 

Atualização do site da universidade 

O site da UNIARP passou por profunda 

reformulação no ano de 2021 no tocante às 

questões gráficas e visuais, e ampliando as 

funcionalidades disponíveis à comunidade 

externa e interna da Instituição. 

Ampliação do Bloco C para abrigar o Centro de 

Simulação Realística e demais laboratórios de 

suporte ao Curso de Medicina 

A ampliação do Bloco C da UNIARP foi 

concluída em 2021, com a inclusão dos 

seguintes laboratórios:  

• Enfermaria 1 e 2: laboratórios de habilidades 

com a utilização de simuladores de baixa e 

média fidelidade nas áreas de primeiros 

socorros, atendimento pré-hospitalar, além de 

treinamento de habilidades técnicas como 

injetáveis; 

• Consultórios simulados 7, 8, 9, 10, 11 e 12: 

construído de forma a atender a utilização de 

OSCE para avaliações práticas, mas também 

pode ser utilizado em simulações de alta 

fidelidade utilizando paciente padronizado no 

atendimento a consultas farmacêuticas por 

exemplo.  

• Centro de simulação clinica realística 1, 2, 3 

e 4: Construído de forma a atender a 

visualização das cenas por 40 alunos de forma 

confortável e permitir um debriefing ativo dos 

alunos e tutor. A simulação 1 possui o Sim Jr, a 

simulação 2 o Sim Man, a 3 a Sim Mon e a 4 o 

Sim New B, todos da Laerdal do Brasil®.  

• Centro de simulação cirúrgica: atende 40 

alunos com uma estrutura completa de centro 

cirúrgico, contém antessala com pias para 

treino de higienização cirúrgicas das mãos, 

além de possuir paramentação cirúrgica 

completa para disponibilizar aos alunos.  

• Morfofuncional 2: Laboratório utilizado para 

as demandas de anatomia, fisiologia, histologia 
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e microscopia em geral. Possui uma mesa 

anatômica com sistema 3D, 20 microscópios e 

toda a estrutura de manequins anatômicos 

necessários a pratica.  

• Salas de espelhos 1, 2, 3 e 4: laboratório 

utilizado para realizar simulações de alta 

fidelidade utilizando pacientes padronizados. 

Ideal para técnicas de avaliação de 

comunicação, habilidades interpessoais, além 

de simulação de atendimento ao paciente, 

como em ambulatório.  

• Auditório: sala para conferencias que abriga 

100 alunos.  

• Além da conclusão dos laboratórios o prédio 

sofreu adaptações para acessibilidade, com a 

inclusão de dois elevadores para 20 pessoas. 

Fotos destas estruturas podem ser vistas no 

Anexo K. 

Reforma dos Blocos A e B do Campus Sede 

A Instituição iniciou reformas no ano de 2020, 

aproveitando o período de distanciamento social 

instalado em função da pandemia de COVID-19. 

Os blocos A e B do Campus de Caçador 

passaram por profundas reformas na sua 

estrutura física e foram disponibilizados à 

comunidade acadêmica no ano de 2021, 

quando a instituição voltou às atividades 

presenciais a partir da flexibilização dos 

protocolos de enfrentamento da COVID-19.  

Reforma da área de convivência 

A UNIARP disponibiliza, no Campus de 

Caçador, uma área de convivência com 

aproximadamente 673 m2 e, no Campus de 

Fraiburgo, um espaço com aproximadamente 

123 m2. Tais áreas servem de espaço de lazer, 

convívio e interação social para os professores, 

estudantes e funcionários-técnico 

administrativos. A área de convivência do 

Campus de Caçador passou por uma grande 
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reforma e foi disponibilizada a comunidade 

acadêmica no ano de 2021. 

Melhorar os recursos de TI de suporte aos 

serviços administrativos e acadêmicos 

O Setor de Tecnologia da Informação da 

UNIARP mantém um processo de melhoria 

contínua dos recursos de TI que dão suporte as 

atividades administrativas e acadêmicas da 

Instituição. No ano de 2021 algumas atividades 

desenvolvidas neste sentido foram a melhoria 

do Portal Acadêmico, do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), da plataforma de 

atendimento ao serviço de orientação 

metodológica (agendamento de horário e 

encaminhamento de trabalhos para avaliação), 

do portal web da Instituição, e dos softwares 

administrativos.  

Aperfeiçoar o ambiente virtual de aprendizagem 

e qualificar a comunidade acadêmica para sua 

utilização 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

disponibilizado pela UNIARP passou a ser mais 

utilizado a partir da implementação das 

atividades remotas síncronas. A partir do 

momento em que a Instituição está voltando às 

atividades presenciais, o AVA passou a ser 

usado como ferramenta de suporte e interação 

também nas disciplinas presenciais. Neste 

contexto, o AVA está em constante 

aprimoramento para atender as necessidades 

institucionais. No ano de 2021 ele passou por 

uma reformulação gráfica e estrutural, tornando-

o mais lógico e acessível aos professores. 

Implantar o Escritório de Relações 

Internacionais para desenvolver a 

internacionalização da Universidade 

Através da PORTARIA REITOR / UNIARP Nº 

057, de 21 de Dezembro de 2020, que dispõe 

sobre Comissão institucional de 

internacionalização da UNIARP, a Instituição 

criou uma comissão própria que está discutindo 

e analisando as questões de internacionalização 

na Universidade. Iniciou-se tratativas com a 

Organização Universitária Interamericana (OUI) 

para a implantação do programa de Espaço de 

Mobilidade Virtual no Ensino Superior 
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(eMOVIES). Os programas de mestrado 

também têm feito contato com professores 

estrangeiros para a participação de bancas, 

eventos, e como professores convidados no 

programa de mestrado. Ainda os professores 

têm participado de bancas em universidades 

estrangeiras. 

Implantar o curso de graduação em Biomedicina 

na modalidade presencial 

O curso de Biomedicina foi implantado na 

UNIARP, na modalidade presencial, no ano de 

2021. Esta primeira turma do curso teve 28 

anos matriculados. 

Desenvolver pesquisas de acompanhamento 

dos egressos 

No ano de 2021 a UNIARP iniciou o projeto do 

Portal do Egresso UNIARP 

(https://egresso.uniarp.edu.br/) cuja ideia é 

estreitar a relação da Instituição com seus 

egressos. O portal traz histórias e depoimentos 

de egressos, identifica os egressos dos cursos 

da UNIARP e permite a atualização cadastral 

dos egressos. Além disso, disponibiliza uma 

pesquisa de fluxo contínuo para compreender a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho 

e o que pensam da formação recebida. 

Aumentar no mínimo em 20% ao ano até 2025 

os recursos alocados no apoio à participação de 

docentes e discentes em eventos 

No ano de 2021 a instituição não recebeu 

pedidos de incentivo de seus docentes e 

discentes para a participação em eventos. Isto 

talvez se justifique em função do momento 

pandêmico que implicou nos protocolos de 

distanciamento social ao qual o mundo foi 

submetido no referido ano e no 

desenvolvimento de muitos eventos de modo 

online. 

Ampliar as bolsas para apoio aos atletas 

O número de bolsas de apoio a atletas 

fornecidas pela Instituição foi de 63 bolsas no 

ano de 2020 e de 54 bolsas no ano de 2021. 

Ampliar o Programa de Monitorias para suporte 

às áreas da Saúde e Engenharia 

Com relação ao Programa de Monitorias, mais 

especificamente para os cursos das áreas da 

Saúde e Engenharia, no ano de 2020 a 

Instituição possuía 5 monitores para a área de 
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saúde e 8 monitores para a área de engenharia. 

No ano de 2021, este número era de 12 

monitores para a área de saúde e 7 monitores 

para a área de engenharia. Verifica-se que 

houve uma ampliação do número de monitores 

para a área de saúde e uma redução de 1 

monitor para a área da engenharia. Entretanto, 

de forma geral, o número de monitores da 

Instituição, em todas as áreas de conhecimento, 

subiu de 15 monitores no ano de 2020 para 20 

monitores no ano de 2021. 

Fonte: Os autores (2021) 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 6 e 

Quadro 7 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano de 

referência. 

Quadro 6 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Manter o PDI da Instituição em constante avaliação e atualização em resposta às novas demandas 

sociais e ambientais; 

▪ Aprimorar a disseminação da missão, objetivos, metas e valores da Instituição à comunidade 

acadêmica e a comunidade externa à Instituição; 

▪ Aprimorar a disseminação das políticas e diretrizes de ensino, de pesquisa e internacionalização, 

de extensão e de pós-graduação definidas no PDI; 

▪ Manter um acompanhamento constante das metas definidas no PDI da Instituição. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 7 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Manter o PDI da Instituição em constante 

avaliação e atualização em resposta às novas 

demandas sociais e ambientais. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UNIARP, inicialmente definido para o período de 

2019-2022 foi atualizado para o período de 2021-

2025. 

Aprimorar a disseminação da missão, objetivos, 

metas e valores da Instituição à comunidade 

acadêmica e a comunidade externa à Instituição. 

Os dados da missão, objetivos, metas e valores 

da Instituição estão especificados no seu PDI e 

têm sido comunicados à sua comunidade 
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acadêmica através de banners disponíveis nos 

seus corredores, como visto no Anexo M, e em 

alguns documentos institucionais, como Plano de 

Ensino das disciplinas, que comunica a missão 

da Instituição a seus professores e estudantes. 

Aprimorar a disseminação das políticas e 

diretrizes de ensino, de pesquisa e 

internacionalização, de extensão e de pós-

graduação definidas no PDI. 

As políticas e diretrizes de ensino, de pesquisa e 

internacionalização, de extensão e de pós-

graduação estão definidas no PDI da Instituição 

e têm sido comunicadas à sua comunidade 

acadêmica através das reuniões e capacitações 

dos seus professores e funcionários técnico-

administrativos, bem como em banners 

disponíveis nos corredores da Instituição (Anexo 

M). 

Manter um acompanhamento constante das 

metas definidas no PDI da Instituição. 

A partir do último ano do ciclo avaliativo de 2018-

2020, o relatório de autoavaliação institucional 

passou a fazer o acompanhamento das metas 

definidas no PDI da Instituição. O presente 

relatório parcial de autoavaliação institucional, 

que tem como referência o ano 2021, também 

apresenta o andamento das metas definidas no 

PDI para o ano base do relatório. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.2.2 Dimensão 3: A Responsabilidade Social da Instituição 

A UNIARP entende que a Instituição possui responsabilidades sociais no 

tocante a contribuir com o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio 

ambiente, patrimônio e memória cultural, e a produção artística da comunidade na 

qual está inserida. 

Durante o ano de 2021, ano base deste relatório, a Instituição desenvolveu um 

conjunto de ações institucionais que estreitaram seus laços com a comunidade local 

e regional, contribuindo para a modificação do seu entorno e reafirmando seu caráter 

social. 

O Quadro 8 apresenta as ações, projetos e programas sociais desenvolvidos 

no ano de 2021, bem como a quantidade de atendimentos. 
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Quadro 8 – Ações, Projetos ou Programas sociais desenvolvidos pela UNIARP em 2021 

Ação, Projeto ou Programa Objetivo Atendimentos 

Núcleo de Práticas Jurídicas 

(Caçador) 
Fornecer orientação e atendimento 

jurídico gratuito para a população 

carente 

2.442 

Núcleo de Práticas Jurídicas 

(Fraiburgo) 
1.052 

Núcleo de Apoio Fiscal 

Promover atividades de educação 

fiscal a pessoas físicas e pequenas 

empresas através de atividades de 

extensão universitária 

56 

Clínica Escola de Fisioterapia 

Atender gratuitamente a comunidade 

de Caçador e região por meio de 

atividades práticas de estágio 

supervisionado, aulas práticas e 

projetos extensionistas dos 

acadêmicos do curso de Fisioterapia 

10.004 

Farmácia Escola (Farmácia 

Verde) 

Fomentar o aprendizado dos 

acadêmicos do curso de Farmácia e 

permitir que eles tenham contato 

com a realidade da profissão 

farmacêutica 

2.254 (atendimentos 

na farmácia escola) 

1.537 (pacotes de 

plantas medicinais 

distribuídos 

gratuitamente) 

Núcleo de Psicologia (Caçador) 
Desenvolver as atividades de estágio 

ligadas ao curso de Psicologia 

através do atendimento a 

comunidade local, aliando a teoria à 

prática 

1.421 (Clínica) 

16.454 (Escolar) 

2.292 (Atividades 

organizacionais) 

Núcleo de Psicologia (Fraiburgo) 

592 (Clínica) 

9.647 (Atividades 

organizacionais) 

Projeto Despertar 

Atender crianças com transtornos ou 

dificuldades de aprendizagem 

encaminhadas pelas escolas 

públicas de Caçador 

* 

Projeto Universidade Aberta da 

Maior Idade (UAMI) 

Desenvolver atividades e ações com 

vistas e melhorar a qualidade de vida 

dos idosos e inseri-los novamente na 

sociedade 

* 
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Programa UNIARP na 

Comunidade 

Desenvolver ações sistemáticas 

junto à comunidade local e regional 

nas diversas áreas de conhecimento 

dos cursos de graduação da 

Instituição 

* 

Programa UNIARP nas Escolas 

Desenvolver ações junto as escolas 

locais e regionais com vistas a 

conscientizar os estudantes a 

continuar seus estudos em nível 

superior 

1.500 (alunos 

atendidos nas visitas 

guiadas na UNIARP) 

Programa de Educação Superior 

para o Desenvolvimento Regional 

(PROESDE) 

Formar cidadãos capazes de intervir 

nas políticas públicas mediante a 

articulação entre sua formação 

acadêmica com o desenvolvimento 

socioeconômico da região (programa 

de extensão universitária financiado 

pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina) 

416 alunos (2021/1) 

382 alunos (2021/2) 

15 projetos 

desenvolvidos 

Programa de Atendimento à 

Pessoas com Deficiência (PAD) 

Atender estudantes e colaboradores 

da IES com deficiência (deficientes 

físicos, surdos, cegos ou com baixa 

visão), promovendo a inclusão e seu 

acesso e permanência na 

universidade 

22 pessoas 

Programa Institucional de 

Incentivo à Leitura (PROLER) 

Aproximar o indivíduo da leitura, 

desenvolvendo este hábito, tanto 

dentro, quanto fora da escola, 

oportunizando àqueles que não têm 

acesso ao ensino superior 

usufruírem dos bens produzidos pela 

escrita 

* 

Fonte: Os autores (2021) 
* não foram desenvolvidas atividades em função da Pandemia de COVID 2019 

Com relação aos atendimentos apresentados no Quadro 8, convém ressaltar 

que, em função do ano de 2021 ainda ter estado sobre os protocolos de 

distanciamento social em função da pandemia de COVID-19, alguns dos 

atendimentos acima apresentados foram realizados online, enquanto outros foram 
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realizados presencialmente. Da mesma forma, outros projetos não tiveram atividades 

desenvolvidas. 

Da mesma forma, o Programa de Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) 

financiado pela própria Instituição, que tem o objetivo de incentivar atividades de 

extensão na comunidade regional com financiamento de bolsas a estudantes e 

professores. No ano de 2021 foram desenvolvidos 99 projetos de extensão 

financiados pelo PAEC. 

Além disso, a defesa ao meio ambiente também é foco das discussões da 

UNIARP que visam consolidar a implementação de ações da sustentabilidade 

ambiental, por meio de projetos com os temas de aproveitamento de água, fontes 

renováveis de energia, conservação do solo e arborização, quer seja através do 

projetos de extensão financiados pela Instituição, quer seja através da parceria 

firmada entre a prefeitura municipal e a UNIARP para a utilização do Horto Municipal 

de Caçador pelos alunos e cursos da Instituição e o desenvolvimento de ações de 

conscientização ambiental à comunidade local e  regional. 

No que diz respeito ao empreendedorismo e inovação, a Instituição possui 

parceria com a Prefeitura Municipal de Caçador e demais entidades no projeto Inova 

Contestado, uma rede que visa unir poder público, instituições de ensino, empresários 

e sociedade civil para incentivar o empreendedorismo e inovação na região. Neste 

contexto, ressalta-se a participação a UNIARP com duas equipes no projeto Reuni 

Challenge SC, um desafio de empreendedorismo universitário que tem por objetivo 

estimular a cultura empreendedora dentro das instituições de ensino superior do 

estado de Santa Catarina, conectando o conhecimento universitário com demandas 

reais da sociedade, mentores com experiência de mercado, o ecossistema de 

inovação e o Governo do Estado (Anexo L).  

Da mesma forma, entende a Instituição que a concessão de bolsas de estudo 

e o financiamento estudantil é uma forma de possibilitar o acesso e manutenção no 

ensino superior, atender seu compromisso social com a comunidade local e regional. 

Neste contexto, a UNIARP possui diversas formas de concessão de bolsas, sendo 

elas: Bolsa Uniedu – Bolsa de estudo e de pesquisa do artigo 170; Bolsa Assistência 

Social; Bolsa Atleta; PROESDE (Desenvolvimento e Licenciatura); Bolsa de Pesquisa 

ou Extensão do Artigo 171; Bolsa Santander Universidades; PAEC – Programa de 
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Apoio à Extensão e Cultura; FAP – Fundo de Apoio a Pesquisa; Desconto de 30% 

para segunda graduação; Desconto de 30% para Técnicos de Enfermagem; Desconto 

de 30% para alunos do Senai; CREDIES – Crédito Universitário da UNIARP; FIES – 

Financiamento Estudantil. 

Por fim, entende a Instituição que com as ações desenvolvidas com vistas a 

confirmar sua responsabilidade social consegue estreitar os laços com a comunidade 

local e regional, contribuindo para a modificação do seu entorno e reafirmando seu 

caráter social. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 9 e 

Quadro 10 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 9 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Aprimorar os espaços da Instituição no tocante às questões de acessibilidade, principalmente nos 

blocos A e C; 

▪ Diversificar os mecanismos de mensuração da relevância dos projetos sociais da Instituição para 

a comunidade; 

▪ Dar maior visibilidade às ações sociais desenvolvidas pela Instituição; 

▪ Identificar as demandas socais da comunidade com vistas a aumentar a atuação da Instituição 

junto à comunidade com a implementação de projetos sociais. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 10 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Aprimorar os espaços da Instituição no tocante 

às questões de acessibilidade, principalmente 

nos blocos A e C. 

No final do ano de 2021 a Instituição instalou um 

elevador entre os blocos A e C para atender as 

pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Desta forma, os quatro 

blocos da Instituição agora possuem recursos de 

acessibilidade para a comunidade acadêmica da 

Instituição. 

Diversificar os mecanismos de mensuração da 

relevância dos projetos sociais da Instituição 

para a comunidade. 

Atualmente a Instituição possui como indicador 

somente a quantidade de pessoal atendidas 

pelos seus projetos sociais, sendo necessário 
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ainda definir outros indicadores que permitam 

mensurar com mais acuracidade a relevância 

dos projetos sociais da Instituição para a sua 

comunidade. 

Dar maior visibilidade às ações sociais 

desenvolvidas pela Instituição. 

Todas as ações sociais desenvolvidas pela 

Instituição ganharam visibilidade através do seu 

portal web, das suas redes sociais, dos jornais 

impressos da cidade e região. 

Identificar as demandas socais da comunidade 

com vistas a aumentar a atuação da Instituição 

junto à comunidade com a implementação de 

projetos sociais 

A Instituição não possui um mecanismo formal, 

que seja online ou através de consultas 

presenciais, para identificar junto a sua 

comunidade local as suas demandas com vistas 

a implementação de projetos sociais para 

atender as respectivas demandas. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.3 EIXO 3: POLITICAS ACADÊMICAS 

O Eixo 3, Políticas Acadêmicas, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 2, 

Políticas para o Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação; a Dimensão 4, 

Comunicação com a Sociedade; e a Dimensão 9, Política de Atendimento aos 

Discentes, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

4.3.1 Dimensão 2: A política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a 

Extensão 

A dimensão 2, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende as 

políticas para o ensino de graduação, políticas para a pesquisa, políticas para a 

extensão e políticas para a pós-graduação. 

4.3.1.1 A política para o ensino de graduação 

No âmbito das políticas de ensino, a Uniarp possui como eixos a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, a articulação teórico prática, a 

criatividade, empreendedorismo e inovação e a educação inclusiva e ambiental. 
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A IES possui como foco desenvolver ações que possibilitem uma aprendizagem 

de qualidade aos estudantes. Neste contexto, foca-se no desenvolvimento de projetos 

integradores, leituras interdisciplinares, atividades práticas reais ou simuladas e no 

fortalecimento do aluno como protagonista em sua formação acadêmica. 

Além disso, a educação inclusiva é constantemente fortalecida com base nos 

direitos humanos, na diversidade e nas relações étnico-raciais, bem como, a 

educação ambiental é amplamente tratada em disciplinas específicas. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 11 e 

Quadro 12 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 11 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Aprimorar o processo de disseminação das políticas de ensino da Instituição; 

▪ Relacionar as ações acadêmico-administrativas desenvolvidas pela Instituição com as suas 

políticas de ensino, de modo a deixar claro a implementação das suas políticas; 

▪ Estimular a apropriação do Projeto Pedagógico dos cursos de graduação pelos professores e 

estudantes; 

▪ Manter atualização constante do Projetos Pedagógicos para atender tanto demandas legais quanto 

a formação do estudante; 

▪ Impulsionar a utilização de práticas inovadores pedagógicas e a capacitação docentes. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 12 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Aprimorar o processo de disseminação das 

políticas de ensino da Instituição. 

As políticas de ensino da instituição são 

constantemente discutidas nos colegiados de 

cursos e nas reuniões com os professores, bem 

como estão afixadas nas paredes da instituição 

com o intuito de que diariamente o corpo docente 

e discente estejam visualizando as políticas. 

Relacionar as ações acadêmico-administrativas 

desenvolvidas pela Instituição com as suas 

políticas de ensino, de modo a deixar claro a 

implementação das suas políticas. 

A implementação das políticas de ensino ocorre 

de maneira constante na Uniarp, por meio de 

ações institucionalizadas. A 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
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ocorrem por meio de: a) Leituras interdisciplinar: 

Em todas as fases impares de cada curso são 

desenvolvidas leituras interdisciplinares sobre 

temas relevantes a fase ou sobre temas 

transversais; b) Projetos integradores: Nos 

períodos pares de cada curso tem uma disciplina 

denominada como projeto integrador, nestas 

disciplinas são desenvolvidos projetos que 

integram os assuntos de duas ou mais disciplinas 

e que possibilitam o desenvolvimento prático dos 

alunos em atividades práticas reais ou em 

atividades práticas simuladas; c) Programa 

políticas afirmativas onde são desenvolvidas 

palestras relacionadas a temas transversais; Já 

a articulação teórico prática ocorrem por meio 

de: a) atividades práticas realizadas nos 

laboratórios da IES ou em ambientes de 

entidades parceiras, estas atividades são 

desenvolvidas dentro das disciplinas que 

englobam aquele determinado conteúdo; b) 

estágios supervisionados obrigatórios que 

ambientam o estudante no mercado de trabalho; 

c) estágios supervisionados não obrigatórios; d) 

desenvolvimento de atividades reais e atividades 

simuladas dentro das disciplinas, buscando 

soluções para problemas relacionados a área de 

formação; No que tange a criatividade, 

empreendedorismo e inovação foi 

desenvolvido a metodologia do ecossistema de 

aprendizagem, no qual o acadêmico é o 

protagonista de sua aprendizagem e o docente é 

o protagonista no ato de criação de atividades 

inovadoras e desafiadoras para os acadêmicos, 

além disso a articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão está cada vez mais presente na IES 

por meio de projetos de pesquisa pelo FAP, 

projetos de extensão pelo PAEC e pelo 

PROESDE e por meio do SEDEPEX - Seminário 
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de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uniarp que 

ocorre semestralmente nos Campus de Caçador 

e Fraiburgo, da mesma forma, a ênfase em 

novos negócios e inovação em procedimentos e 

práticas diferenciadas é desenvolvida por meio 

das atividades inovadoras em sala de aula e por 

meio do incentivo para participação em editais de 

inovação e em atividades com desenvolvimentos 

inovadores. Por outro lado, a educação 

inclusiva e ambiental é fortalecida por meio do 

programa políticas afirmativas e por disciplinas 

como ética e pensamento crítico e sociologia 

ministradas para todos os cursos da IES e 

também por meio de disciplinas específicas em 

cada curso que trabalham principalmente os 

direitos humanos e a igualdade social, bem como 

disciplinas relacionadas a educação ambiental. 

Estimular a apropriação do Projeto Pedagógico 

dos cursos de graduação pelos professores e 

estudantes. 

O estimulo constante de apropriação do Projeto 

Pedagógico acontece por meio da discussão do 

PPC nos colegiados de curso e nas reuniões de 

NDE, bem como na disseminação das principais 

informações do PPC com os acadêmicos através 

dos planos de ensino. 

Manter atualização constante do Projetos 

Pedagógicos para atender tanto demandas 

legais quanto a formação do estudante. 

Os projetos pedagógicos dos cursos são 

atualizados constantemente, respeitando 

sempre as DCNs estabelecidas para cada área, 

bem como as necessidades específicas do 

mercado de trabalho.  

Impulsionar a utilização de práticas inovadores 

pedagógicas e a capacitação docentes. 

O incentivo ao desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras é constantemente 

fortalecido na IES, em cada início de semestre é 

realizado uma capacitação aos professores por 

meio da semana de formação docente, nesta 

semana são trabalhas práticas inovadoras e 

metodologias diferenciadas com o objetivo de 

proporcionar aos docentes a capacidade de 

inovar em suas disciplinas por meio de 

metodologias ativas, do protagonismo do aluno, 
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desenvolvimento de jogos educativos, entre 

outras diversas maneiras destinadas ao 

aperfeiçoamento da aprendizagem. Cabe 

ressaltar, que mediante de ações protagonizadas 

pelos alunos o índice de absorção do conteúdo 

aumenta significativamente, bem como, se torna 

uma atividade mais prazerosa e interessante aos 

olhos do acadêmico. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.3.1.2 A política para a pesquisa 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 13 e 

Quadro 14 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 13 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de professor e estudantes da Instituição com outras 

instituições de pesquisa nacionais e/ou internacionais; 

▪ Diversificar os mecanismos de mensuração da relevância das pesquisas desenvolvidas para a 

comunidade local e regional; 

▪ Manter os mecanismos de incentivo a realização de atividades de pesquisa; 

▪ Aperfeiçoar os mecanismos de divulgação dos resultados das pesquisas para a comunidade 

acadêmica e, principalmente, externa; 

▪ Incentivar a participação dos professores e estudantes em eventos científicos externos para a 

divulgação dos resultados das suas pesquisas; 

▪ Incentivar a escrita científica e a publicação dos resultados das pesquisas da UNIARP em 

periódicos qualificados. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 14 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Incentivar o intercâmbio científico e tecnológico 

de professor e estudantes da Instituição com 

O intercâmbio científico e tecnológico é 

incentivado dentro da Instituição por meio de 
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outras instituições de pesquisa nacionais e/ou 

internacionais. 

palestras trazendo convidados de outras 

instituições, nacionais ou internacionais. 

Além disso, o programa de mestrado Profissional 

em Educação Básica (PPGEB) realizou, em 

2021, importantes atividades de 

internacionalização, em destaque: 

• Pesquisa de responsabilidade do PPGEB em 

parceria com Fapesc e pesquisadores de três 

universidades estrangeiras: Universidade de 

Barcelona – UB, Espanha; Universidad Mayor 

de San Andrés – UMSA, Bolívia; Universidade 

de Borås, UB, Suécia;  

• Docentes e estudantes do PPGEB particiaram 

da publicação de dois Artigos com autores 

internacionais e dois artigos publicados em 

lingua estrangeira, bem como, dois capítulos 

de livro foram publicados, sendo um na França 

e outro na Bolívia.  

• Durante o ano de 2021, ocorreram duas 

participações de pesquisadores internacionais 

(Bolívia e Barcelona) em atividades realizadas 

durante o desenvolvimento das disciplinas do 

PPGEB.   

• O PPGEB/UNIARP realizou em 2021 o III 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENSINO E 

PESQUISA COM INTERVENÇÃO juntamente 

com o primeiro SEMINÁRIO DOS EGRESSOS 

DO PPGEB/UNIARP: criatividade e resiliência: 

a educação se reinventando em tempos de 

crise. O evento foi aberto ao público externo e 

contou com a participação do palestrante Dr. 

Antonio Pantoja Vallejo da Universidad de 

Jaén – UJA (Espanha) 

• participação de docentes do PPGEB em 

eventos internacionais: Em 2021, a 

professora Marlene Zwierewicz participou 

como palestrante em três eventos realizados 

por universidades estrangeiras: 
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Colômbia: proferiu a palestra complejidad-

transdisciplinariedad-ecoformación:  la vía de 

las Escuelas Creativas para la metamorfosis 

religadora  entre formación docente y práctiva 

pedagógica, durante o VIII Simposio 

Internacional de Educación: formación 

docente y práctica pedagógica en contextos de 

incertidumbres. O evento foi realizado pela 

Universidad Simón Bolívar – USB, 

Barranquilha, Colômbia.     

Peru:  proferiu a palestra Proyectos Creativos 

Ecoformadores - Pce: una vía para la 

metamorfosis religadora entre formación 

docente y práctiva pedagógica, durante o II 

Congreso Virtual del Pensamiento Complejo y 

Ciencias de la Complejidad, realizado pelo 

Instituto Internacional del Pensamiento 

Complejo e pela Universidad Ricardo Palma – 

URP, Lima, Peru.    

México: proferiu a palestra Escuelas Creativas: 

metamorfosis en la práctica psicopedagógica, 

durante o III COngresso Interancional em 

Ciências Económico-Administrativas, Sociales 

y Educativas, realidado pela Universidad 

Autónoma de Estado de México – UAEM, 

Tejupilco, México. 

• participação de docentes do PPGEB em 

grupos de pesquisa internacionais: A 

professora Marlene Zwierewicz é membro 

colaboradora do Grupo de Investigación y 

Desarrollo de la Orientación – IDEO da 

Universidad de Jaén – UJA, Espanha 

(http://www.ujaen.es/investiga/ideo/).    

• participação de docentes do PPGEB em 

comitê editorial e em comitê científico 

internacional: A professora Marlene 

Zwierewicz é editora associada e os 

professores Joel Haroldo Baade, Madalena 

http://www.ujaen.es/investiga/ideo/


41 

 

   

 

Pereira da Silva e Ricelli Endrigo Ruppel 

Rocha são membros do comitê internacional 

da Revista MLS Educational Research, com 

sede na Espanha 

(https://www.mlsjournals.com/Educational-

Research-Journal/about/editorialTeam).   

• coordenação de Redes Internacionais de 

pesquisadores: A professora Marlene 

Zwierewicz é coordenadora adjunta da Rede 

Internacional de Escuelas Creativas – RIEC, 

com sede em Barcelona, Espanha.  

(https://www.escuelascreativas.es/). 

Diversificar os mecanismos de mensuração da 

relevância das pesquisas desenvolvidas para a 

comunidade local e regional. 

Os registros das pesquisas desenvolvidas pelos 

professores e estudantes da Instituição se dão 

através das atividades da Coordenadoria de 

Pesquisa e Pós-graduação. 

Manter os mecanismos de incentivo a realização 

de atividades de pesquisa. 

Para incentivar as atividades de pesquisa a 

UNIARP mantém um programa denominado FAP 

Fundo de Apoio à Pesquisa) que financia projeto 

de pesquisa de professores da Instituição com 

recursos próprios. Da mesma forma, estimula 

seus professores a buscar recursos externos 

para o financiamento de suas pesquisas. 

Aperfeiçoar os mecanismos de divulgação dos 

resultados das pesquisas para a comunidade 

acadêmica e, principalmente, externa. 

A divulgação de trabalhos acadêmicos e 

científicos dos professores e estudantes da 

UNIARP se dá através do SEDEPEX (Seminário 

de Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e 

Extensão), desenvolvido semestralmente pela 

Instituição. No ano de 2021 a UNIARP 

desenvolveu duas edições do evento nos 

semestres de 2021/1 e 2021/2, com 901 

trabalhos e 1016 trabalhos submetidos 

respectivamente na modalidade de pôsteres e 

comunicações orais resultados das pesquisas 

científicas, atividades de extensão, práticas de 

estágios, leituras interdisciplinares, trabalhos de 

conclusão de curso e iniciação científica 

realizados pelos professores e estudantes dos 

https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/about/editorialTeam
https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/about/editorialTeam
https://www.escuelascreativas.es/
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cursos de graduação e pesquisadores dos 

Programas de Mestrados. 

Incentivar a participação dos professores e 

estudantes em eventos científicos externos para 

a divulgação dos resultados das suas pesquisas. 

A UNIARP incentiva seus docentes para que 

participem de eventos de divulgação científica, 

auxiliando, financeiramente, de acordo com sua 

disponibilidade orçamentária. 

Incentivar a escrita científica e a publicação dos 

resultados das pesquisas da UNIARP em 

periódicos qualificados. 

Atualmente a UNIARP mantém um conjunto de 

revistas online (Revista Interdisciplinar de 

Estudos em Saúde; Professare; Revista Visão: 

Gestão Organizacional; "Percepções": Periódico 

Científico de Comunicologia; Ignis: Periódico 

Científico de Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharias e Tecnologia da Informação; Ponto 

de Vista Jurídico; A-Valere: Periódico Científico 

de Avaliação Educacional e Extensão em Foco) 

para a difusão das suas produções científicas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais. O que se verifica, entretanto, com base 

na análise dos volumes das referidas revistas, é 

que determinadas revistas possuem uma 

periodicidade maior que outras. Bem como os 

anais semestrais do SEDEPEX. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.3.1.3 A política para a extensão 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 15 e 

Quadro 16 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 15 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Aumentar o envolvimento de professores e estudantes nas atividades de extensão promovidas 

pela UNIARP; 

▪ Dar maior visibilidade às ações de extensão desenvolvidas pela Instituição e sua contribuição para 

a comunidade local e regional; 

▪ Desenvolver ação no sentido de identificar as demandas da comunidade local e regional. 
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Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 16 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Aumentar o envolvimento de professores e 

estudantes nas atividades de extensão 

promovidas pela UNIARP. 

Para incentivar as atividades de extensão, a 

UNIARP mantém um programa denominado 

PAEC (Programa de Apoio a Extensão e Cultura) 

projetos de extensão com recursos próprios da 

Instituição, sendo em 2021 mais de 95 projetos 

desenvolvidos pelos estudantes adaptados à 

realidade social ocasionado pela COVID-19. 

Onde foi socializado e materializado as 

atividades na modalidade virtual (web 

conferência), vídeos e cartilhas orientativas. 

Além disso, atividades de extensão foram 

institucionalizadas nas matrizes curriculares dos 

cursos, visando atender a legislação em no 

mínimo 10%  da carga horária total do curso.  

A Uniarp também envolve os acadêmicos em 

projetos e cursos Extensão livres, ações sociais 

como um meio de inseri-los na realidade local e 

regional. 

O programa de Desenvolvimento Regional  

PROESDE envolveu em 2021 mais de 400 

acadêmicos bolsistas em atividades 

extensionistas junto à comunidade, onde são 

oportunizados experiências e vivências 

relevantes para sua formação acadêmica 

propiciando ações que aproximam o currículo 

integrado com a realidade social. 

Os projetos desenvolvidos no PROESDE visam 

otimizar a participação dos estudantes e 

oportunizar a intervenção propositiva no contexto 

social em que vivem, através de um espaço 

colaborativo (acadêmicos e comunidade) que 

trabalha na lógica de inovação social e que possa 

interagir de forma mais orgânica com os projetos 

desenvolvidos pela UNIARP. 
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Dar maior visibilidade às ações de extensão 

desenvolvidas pela Instituição e sua contribuição 

para a comunidade local e regional. 

As atividades de extensão da UNIARP são 

implementadas com base nos oito eixos de 

extensão geridos pela Coordenadoria de 

Extensão, Cultura e Relações Comunitárias, 

sendo registradas através dos seus mecanismos 

internos. 

Em 2021, buscou-se mesmo com o isolamento 

social ocasionado pela pandemia envolver os 

acadêmicos em projetos e eventos na 

modalidade hibrida e EAD (Web conferências) 

numa perspectiva de dar continuidade nos 

projetos (PAEC) em andamento e também 

contribuir com a comunidade. 

Sendo divulgados nas redes sociais, site da 

Uniarp e jornal materiais orientativos, vídeos e 

cartilhas sobre conhecimentos desenvolvidos 

nos projetos. 

Da mesma maneira o projeto PROESDE, foi 

adaptado a realidade social por meio de ações e 

atividades na modalidade híbrida (EAD) web 

conferências e Live com o público envolvido, e 

também com a minimização das restrições no 

segundo semestre de 2021, envolveu 

acadêmicos e comunidade em várias ações 

presenciais de orientações, sensibilização e 

inovação social. 

Desenvolver ação no sentido de identificar as 

demandas da comunidade local e regional. 

Os projetos e atividades desenvolvidas através 

do programa PROESDE e Programa de 

Extensão PAEC, objetivam atender as 

demandas local e regional com a perspectiva de 

contribuir com a minimização das desigualdades 

sociais e impactar positivamente na melhoria e 

transformação de realidades sociais. Além disso 

as ações oportunizam aos acadêmicos uma 

formação técnica profissional mais preparada 

para o enfrentamento das demandas locais e 

regionais. 

Fonte: Os autores (2021) 
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4.3.1.4 A política para a pós-graduação 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 17 e 

Quadro 18 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 17 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Ampliar a ofertar de cursos de pós-graduação na modalidade a distância. 

▪ Sistematizar o processo de avaliação dos cursos de pós-graduação, tanto lato sensu, quanto stricto 

sensu; 

▪ Manter a oferta de cursos de pós-graduação que atendam a demanda local e regional em relação 

à capacitação. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 18 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Ampliar a ofertar de cursos de pós-graduação na 

modalidade a distância. 

Foram elaborados e aprovados 42 projetos de 

pós-graduação na modalidade EAD. 

Sistematizar o processo de avaliação dos cursos 

de pós-graduação, tanto lato sensu, quanto 

stricto sensu. 

A Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu 

hoje avalia seus cursos através da Ferramenta 

TEAMS onde gera-se um formulário online que é 

encaminhado via e-mail ao aluno. 

Manter a oferta de cursos de pós-graduação que 

atendam a demanda local e regional em relação 

à capacitação. 

Foram elaborados dois projetos em parceria com 

o UNIEDU, os projetos iniciaram em dez/2021, os 

cursos serão realizados em abril/2022, 

garantindo 25 bolsas para Caçador (Educação 

Ambiental) e 25 bolsas para Fraiburgo 

(Tecnologias aplicada à Sala de Aula). 

Outros projetos elaborados que serão realizados 

em 2022: 

• MBA em Comércio Exterior; 

• Fisiologia do Exercício e Personal Trainer; 

• MBA em Finanças Corporativas – Turma 2; 

• MBA em Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas. 
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Entre outros que dependem de aprovação no 

CONSUN. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.3.2 Dimensão 4: A Comunicação com a Sociedade 

Nos seus processos de comunicação com a sociedade, a instituição 

disponibiliza canais e estratégias de comunicação tanto para com a comunidade 

externa, quanto para com sua comunidade interna. 

Para se comunicar com a comunidade externa e divulgar seus cursos e 

programas de extensão e pesquisa a Instituição se utiliza, principalmente, do seu 

portal web, apresentando separadamente os cursos de graduação presencial 

(https://uniarp.edu.br/graduacao-presencial/), os cursos na modalidade e educação a 

distância (https://uniarp.edu.br/educacao-a-distancia/),  os cursos de pós-graduação 

lato sensu (https://uniarp.edu.br/pos-graduacao/), e os cursos de pós-graduação 

stricto sensu (https://uniarp.edu.br/mestrado/). Além disso, apresenta um guia de 

cursos numa visão mais gráfica e intuitiva 

(https://issuu.com/uniarp_01/docs/guia_cursos_web). 

Da mesma forma, apresenta no seu portal web informações sobre a extensão 

universitária desenvolvida pela IES (https://uniarp.edu.br/extensao/), mais 

especificamente informações sobre seus programas e projetos, atendimento à 

comunidade em geral e ações culturais desenvolvidas com a comunidade externa; 

detalha os eixos temáticos em torno dos quais se organizam as atividades de extensão 

da UNIARP (https://uniarp.edu.br/eixos-tematicos/); o Programa de Apoio a Extensão 

e Cultura - PAEC (https://uniarp.edu.br/paec/); o Programa Universidade Aberta a 

Maior Idade – UAMI (https://uniarp.edu.br/uami/); bem como o Programa Institucional 

de Incentivo a Leitura – PROLER (https://uniarp.edu.br/proler/). 

Além disso, no portal web da Instituição, são apresentados o Fundo de Apoio a 

Pesquisa (https://uniarp.edu.br/fundo-de-apoio-a-pesquisa-fap/); link para as revistas 

científicas editadas pela UNIARP (https://periodicos.uniarp.edu.br/); e o Seminário de 

Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição – SEDEPEX 

(https://sedepex.uniarp.edu.br/). 
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A Instituição também utiliza seu portal web para publicar documentos 

institucionais como o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(https://uniarp.edu.br/wp-content/uploads/2021/07/PDI-UNIARP-2019-2022-1.pdf); 

Balanço Social da Instituição; Editais, Normas e Documentos relevantes a 

comunidade externa e interna (https://uniarp.edu.br/editais-e-publicacoes/#list); os 

relatórios da autoavaliação institucional (https://uniarp.edu.br/estrutura-

organizacional/).   

Por fim, utiliza seu portal web para oferecer um serviço de ouvidoria 

(https://ouvidoria.uniarp.edu.br/), funcionando como ponte entre a Instituição e sua 

comunidade interna e externa. 

Com relação ao portal web da Instituição convém ressaltar que o mesmo 

passou por profunda reformulação no ano de 2021, sendo desenvolvido por um 

empresa especializada, e ampliando as funcionalidades disponíveis às comunidade 

externa e interna da Instituição. 

Além do seu portal web, a instituição utiliza as redes sociais Facebook 

(facebook.com/UNIARP), Instagram (instagram.com/UNIARP), LinkedIn 

(linkedin.com/school/UNIARP/) e um canal no you tube (youtube.com/UNIARP) para 

divulgar suas ações. 

Com relação à sua comunidade interna, a instituição também utiliza as redes 

sociais, seu portal web, o Portal de Educacional, o Portal de Ensino, o aplicativo Minha 

UNIARP para divulgar suas ações e disponibilizar serviços a seus estudantes e 

professores. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 19 e 

Quadro 20 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 19 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Manter a presença da Instituição nas redes sociais como forma de dar visibilidade às suas ações; 

▪ Aprimorar as estratégias de integração com as escolas; 

▪ Assegurar a manutenção da identidade visual da UNIARP em publicações e conteúdos de 

divulgação. 

Fonte: CPA (2021a) 
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Quadro 20 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Manter a presença da Instituição nas redes 

sociais como forma de dar visibilidade às suas 

ações. 

Durante o ano de 2021 a Instituição manteve sua 

presença nas redes sociais. A Instituição possui 

conta no Facebook (facebook.com/UNIARP), 

Instagram (instagram.com/UNIARP), LinkedIn 

(linkedin.com/school/UNIARP/) e um canal no 

you tube (youtube.com/UNIARP) que usa para 

divulgar suas ações. Além disso, professores e 

estudantes utilizam o WhatsApp para se 

comunicar com os alunos e divulgar orientações 

em relação às suas disciplinas. O WhatsApp 

também é utilizado por alguns setores da 

Instituição com a Secretaria Acadêmica e o Setor 

de Apoio ao Estudante para agilizar a 

comunicação com os estudantes. 

Aprimorar as estratégias de integração com as 

escolas. 

No segundo semestre do ano de 2021 a 

Instituição retomou seu programa de vistas 

guiadas, onde os alunos das escolas do ensino 

médio de Caçador e região visitam 

presencialmente a Instituição. As atividades 

desenvolvidas neste período consistiram de uma 

palestra inicial ministrada aos alunos por 

professores da Instituição e uma visita às salas 

de aula e laboratórios da Instituição. A Instituição 

ficava encarregada do transporte e alimentação 

dos alunos no período das visitas. Convém 

ressaltar que este período de visitas, no ano de 

2021, se estendeu por 6 semanas, de modo que 

a Instituição pudesse receber grupos menores e 

assim respeitar os protocolos sanitários de 

prevenção à COVID. Por fim, estima-se que 

durante este período a instituição recebeu por 

volta de 1500 estudantes das escolas de ensino 

médio de Caçador e região. 
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Assegurar a manutenção da identidade visual da 

UNIARP em publicações e conteúdos de 

divulgação. 

Desde o ano de 2010, com a criação da UNIARP, 

foi desenvolvida uma identidade visual que é 

utilizada em todas as publicações e conteúdos 

produzidos pela AGECOM, a Agência de 

Comunicação e Marketing da Instituição. Com o 

tempo, esta identidade visual foi sendo 

aprimorada e incorporada pela instituição em 

todas as suas publicações e comunicações, quer 

sejam impressas, gravadas e redes sociais. 

Atualmente a instituição dispõe de modelos para 

documentos, selos comemorativos e templates 

para apresentações e gráficas e uso nas redes 

sociais. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.3.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes e Egressos 

A dimensão 9, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende as 

políticas de atendimento a estudantes e egressos da Instituição. Tais políticas, na 

percepção da UNIARP, visam a inserção dos mesmos na educação superior e sua 

manutenção visando sua formação acadêmica de qualidade. 

A UNIARP disponibiliza desde o semestre letivo de 2012-1 um programa de 

nivelamento para os alunos ingressantes em seus cursos de graduação. Tal programa 

visa sanar possíveis deficiências na formação acadêmicas dos estudantes, 

preparando-lhes para a recepção dos conteúdos do ensino superior, e se caracteriza 

pela oferta cursos com os conteúdos de Matemática e Português. O Quadro 21 

apresenta a participação dos estudantes nos cursos de nivelamento ofertados. 

Quadro 21 – Cursos de nivelamento ofertados pela UNIARP  

Ano  Curso  Modalidade  Data  Participantes  

2021 

Português  
Online  

(aula síncronas)  

22 de maio a 24 de 

julho de 2021 
27 

Matemática  
Online  

(aula síncronas)  

22 de maio a 24 de 

julho de 2021 
38 

Fonte: Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias (2021) 
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A instituição disponibiliza um conjunto de bolsas de estudo, pesquisa e 

extensão para seus estudantes. A Tabela 3 apresenta a quantidade de alunos 

atendidos por bolsas acadêmicas na UNIARP e os programas de financiamento 

estudantil. 

Tabela 3 – Origem dos recursos e número de estudantes atendidos por bolsas acadêmicas e 

financiamento estudantil 

Origem dos Recursos 2021 

FIES 159 
CREDIES 178 
Bolsas de Assistência Social (UNIARP) 349 
Bolsas do Artigo 170 616 
Bolsas do Artigo 171 70 
PROESDE 383 
Bolsa Atleta 54 
Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP) 100 
Programa de Apoio a Extensão e Cultura (PAEC) 99 

Total 2008 

Fonte: Setor de Apoio ao Estudante (2021) 

Com base nos dados da Tabela 3 pode-se verificar que uma grande parcela 

dos alunos da Instituição possui algum tipo de bolsa de estudo ou financiamento 

estudantil. Para fins de ilustração, tomando por base a quantidade de alunos 

matriculados nos anos de 2021, pode-se concluir que 94,44% dos estudantes da 

UNIARP possuía algum financiamento estudantil ou bolsa de estudo naqueles 

períodos, respectivamente. Convém ressaltar, entretanto, que nos dados da Tabela 3 

verificam-se alunos que acumulam bolsa de estudo e financiamento estudantil. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 22 e 

Quadro 23 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 22 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Implementar um procedimento sistematizado e institucionalizado de acompanhamento e 

relacionamento contínuo com os egressos da UNIARP; 

▪ Implementar um programa de orientação profissional aos estudantes; 

▪ Criar atendimento específico de apoio psicopedagógico para estudantes com laudos de transtornos 

de aprendizagem; 
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▪ Ampliar os programas de monitoria nos cursos de graduação da Instituição; 

▪ Ampliar a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes de graduação. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 23 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Implementar um procedimento sistematizado e 

institucionalizado de acompanhamento e 

relacionamento contínuo com os egressos da 

UNIARP. 

A UNIARP desenvolveu o portal do egresso com 

acesso através do site da IES, permite ao 

estudante manter seu cadastro atualizado, 

mostra a história desses, oferece oportunidades 

na carreira profissional através de vagas de 

emprego e divulgação de oportunidades de 

participação em eventos. 

Implementar um programa de orientação 

profissional aos estudantes. 

Há projeto e espaço reservado para o serviço de 

orientação profissional localizado no espaço de 

convivência da universidade, ainda sem previsão 

para início das atividades. 

Criar atendimento específico de apoio 

psicopedagógico para estudantes com laudos de 

transtornos de aprendizagem. 

A clínica de psicologia da Uniarp retoma suas 

oficinas de atividades e os acadêmicos de todos 

os cursos tem acompanhamento psicológico, 

para o curso de medicina existe um profissional 

20h para esse serviço. 

Ampliar os programas de monitoria nos cursos de 

graduação da Instituição. 

No ano de 2021 o programa de monitoria 

aumentou o número de monitores nos 

laboratórios dos cursos da área da saúde com a 

implantação do ecossistema de aprendizagem e 

o retorno parcial presencial das atividades. De 

2020 para 2021 houve aumento de 3 monitores 

nesses laboratórios os demais ficaram com o 

mesmo número, e o NAF foi o único que diminuiu 

de 2 para 1 monitor. Na farmácia escola manteve 

2 monitores. 

Ampliar a oferta de cursos de nivelamento aos 

estudantes de graduação. 

Não houve aumento da oferta do número de 

cursos de nivelamento na IES nesse período. 

Fonte: Os autores (2021) 
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4.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

O Eixo 4, Políticas de Gestão, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 5, 

Políticas de Pessoal; a Dimensão 6, Organização e Gestão da Instituição; e a 

Dimensão 10, Sustentabilidade Financeira, definidas no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 

(Lei do SINAES). 

4.4.1 Dimensão 5: As Políticas de Pessoal  

As políticas de pessoal compreendem a relação adequada entre docentes 

doutores, mestres e especialistas; relação adequada entre docentes de tempo 

integral, parcial e horistas; existência e funcionamento de programas de capacitação 

docente e formação continuada; existência e funcionamento de programas de 

capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo; existência e 

funcionamento de programas de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e a distância; satisfação dos docentes em relação ao seu 

desenvolvimento profissional e condições de trabalho; e satisfação dos funcionários 

técnico-administrativos em relação ao seu desenvolvimento profissional e condições 

de trabalho. 

No que tange a relação adequada entre docentes, mestres e especialista em 

2021 a IES atingiu 47 professores com titulação de doutores, 102 com a titulação de 

mestres e 142 com a titulação de especialistas, na Tabela 4 é apresentado os 

percentuais em cada uma das titulações.  

Tabela 4 – Professores da UNIARP por titulação 

Opções Quantidade Percentual 

Doutor 47 16,15% 
Mestre 102 35,05% 
Especialista 142 48,80% 

Total 291 100,00% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos (2021) 

Com base na Tabela 4 é possível identificar que a soma do percentual de 

mestres e doutores é de 51,20%, desta forma, pode-se concluir que a Uniarp atende 

aos critérios determinados pelo órgão regulador do ensino superior.  
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Em relação ao regime de trabalho em 2021 a Uniarp possuía 101 docentes em 

regime integral, 64 em regime parcial e 126 em regime horista. Na Tabela 5 é 

apresentado os percentuais estabelecidos em cada regime, sendo possível identificar 

o atendimento a legislação que estabelece o mínimo de 33,33% de professores em 

tempo integral. 

Tabela 5 – Professores da UNIARP por regime de trabalho 

Opções Quantidade Percentual 

Tempo Integral 101 34,71% 
Tempo Parcial 64 21,99% 
Horista 126 43,30% 

Total 291 100,00% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos (2021) 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 24 e 

Quadro 25 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, bem como, evidenciam a existência e funcionamento de programas de 

capacitação docente e formação continuada, de programas de capacitação e 

formação continuada para o corpo técnico-administrativo e para o corpo de tutores 

presenciais e a distância; 

Quadro 24 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Manter a regularidade do programa de capacitação dos docentes da Instituição; 

▪ Institucionalizar o programa de capacitação dos funcionários técnico-administrativos da Instituição; 

▪ Institucionalizar o programa de capacitação de tutores para os cursos ofertados na modalidade a 

distância. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 25 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Manter a regularidade do programa de 

capacitação dos docentes da Instituição. 

Mantendo a regularidade semestral do programa 

de capacitação docente, foram realizadas em 

2021 a 10ª e a 11ª Semana de formação docente, 

em 2021/1 e 2021/2 respectivamente. 

Considerando a aplicação da metodologia do 

ecossistema de aprendizagem, foram realizadas 
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ainda duas semanas de formação docente para 

o ecossistema com foco em metodologias ativas, 

estas capacitações aconteceram no início do 1º 

e do 2º semestre de 2021, em datas diferentes 

da semana de formação docente geral. 

Institucionalizar o programa de capacitação dos 

funcionários técnico-administrativos da 

Instituição 

Através do programa de capacitação dos 

funcionários técnico-administrativos da Uniarp, 

foram realizadas três atividades no ano de 2021, 

sendo estas: 

14/05/2021 – Capacitação Microsoft Forms 

28/05/2021 – Capacitação Microsoft Teams 

11/06/2021 – Capacitação Microsoft TO DO 

Institucionalizar o programa de capacitação de 

tutores para os cursos ofertados na modalidade 

a distância. 

O programa de capacitação de tutores foi 

institucionalizado e no ano de 2021 ocorreram as 

seguintes capacitações: 

23/02/2021 - Como as tecnologias do EaD 

preparam um profissional para o trabalho 

remoto? 

08/03/2021 - Engajamento dos alunos; 

19/04/2021 - Conhecendo Metodologias ativas 

de ensino e aprendizagem; 

07/06/2021 - Aplicação das tecnologias na 

educação a distância; 

19/07/2021 - Estágios nos cursos EaD - uma 

experiência transformadora; 

19/07/2021 - Gestão da permanência; 

Engajamento de alunos; 

09/08/2021 - Explorando os componentes 

curriculares; 

20/09/2021 - Plataforma link - Sistema de Gestão 

de PIs, Estágios e TCC. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

A organização da instituição serve ao propósito de cumprir seus objetivos 

institucionais descritos no seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Sua estrutura 

organizacional é composta de três níveis. 
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No nível de administração superior encontra-se o Conselho Universitário 

(CONSUN), como órgão deliberativo, e a Reitoria, como órgão executivo. Num nível 

intermediário, encontra-se a administração de Campus e Núcleos, formada pelos Pró-

Reitores de Campus, caracterizando-se como órgão executivo, e como órgão de apoio 

as secretarias e núcleos específicos. No terceiro nível, configura-se a administração 

dos cursos, onde a coordenação de curso caracteriza-se como o órgão executivo, 

enquanto o Colegiado do Curso caracteriza-se como um órgão deliberativo. 

Os órgãos colegiados nos níveis organizacionais, quer seja o CONSUN ou o 

Colegiado do Curso, são órgão autônomos, com representatividade da comunidade 

acadêmica e pressupõem uma gestão democrática, autônoma e participativa. Neste 

contexto, na estrutura administrativa da UNIARP verifica-se a participação efetiva dos 

docentes e discentes nos seus órgãos colegiados.  De acordo com o regulamento 

Geral da Instituição, no seu Artigo 7, o CONSUN (Conselho Universitário) possui 

quatro representantes docentes, eleitos dentre seus pares, respeitando a paridade, 

por campus e dois representantes do corpo discente, eleitos por seus pares. O mesmo 

regulamento, no seu Artigo 29, define a participação de cinco docentes no colegiado 

de cada curso de graduação, sendo quatro docentes do curso da área de formação 

específica e um docente do curso da área de formação básica, bem como um 

representante do corpo discente, todos eleitos por seus pares. Com relação ao tempo 

de mandato, é de 2 anos para os membros do CONSUN e dos Colegiados dos Cursos. 

O funcionamento dos órgãos colegiados se dá de forma regular. Com relação 

ao CONSUN, a Resolução CONSUN 004, de 04 de maio de 2010, no Artigo 9, define 

que suas reuniões ordinárias serão realizadas a cada dois meses, de acordo com 

calendário aprovado pelo próprio conselho. Com relação às reuniões de colegiado dos 

cursos de graduação, a Reitoria da Instituição tem definido a periodicidade de, no 

mínimo, duas reuniões de colegiado de curso por semestre letivo. Tais reuniões 

acontecem na semana de planejamento acadêmico, no início de cada semestre, e 

durante o semestre letivo. 

Da mesma forma, a composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

UNIARP garante e representatividade da comunidade acadêmica e da sociedade civil. 

Sua composição garante a representatividade dos professores (4 membros), dos 
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estudantes (2 membros), dos funcionários técnico-administrativos (4 membros) e da 

sociedade civil organizada (1 membro). 

Além da gestão colegiada, garantindo a participação democrática e 

representativa da comunidade acadêmica, a Instituição se utiliza de um conjunto de 

ferramentas de gestão para otimizar a execução dos seus processos de gestão e 

facilitar o fluxo de informações e comunicações entre os setores organizacionais. 

Neste contexto disponibiliza aos coordenadores de curso o Portal de Ensino e o Portal 

do Colaborador que dispões de recursos para auxiliar os coordenadores na gestão do 

curso, além de ferramentas de HelpDesk para solicitar serviços do Setor de 

Tecnologia da Informação, Marketing e Manutenção, e uma ferramenta chamada 

FLUIG para fazer solicitações de compras de insumos para as atividades dos cursos 

e viagens de estudos. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 26 e 

Quadro 27 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 26 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Implementar estratégias e ferramentas de gestão da comunicação entre os níveis organizacionais 

da Instituição, de forma a manter registro e o histórico da Instituição; 

▪ Aprimorar os mecanismos de divulgação das deliberações das reuniões colegiadas aos membros 

da comunidade acadêmica; 

▪ Aprimorar as ferramentas de gestão da Instituição, especialmente em relação aos coordenadores 

de curso, disponibilizando novas funcionalidades e relatórios que facilitem a gestão do curso. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 27 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Implementar estratégias e ferramentas de gestão 

da comunicação entre os níveis organizacionais 

da Instituição, de forma a manter registro e o 

histórico da Instituição. 

A comunicação entre os níveis organizacionais 

da Instituição se dá de várias maneiras: através 

do portal do colaborador 

(https://www.uniarp.edu.br/) que disponibiliza os 

documentos internos da Instituição (Resoluções 

do CONSUN, Resoluções da FUNIARP, 
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Portarias da FUNIARP, Resoluções da UNIARP 

e Portarias da UNIARP), encaminhamento de 

solicitações ao RH e protocolo de documentos; 

aplicativos de mensagens instantâneas e 

chamada de voz (WhatsApp); e o serviço de 

email institucional oferecido a professores, 

estudantes, coordenadores e funcionários 

técnico-administrativos. 

Aprimorar os mecanismos de divulgação das 

deliberações das reuniões colegiadas aos 

membros da comunidade acadêmica. 

Com relação a divulgação das deliberações das 

decisões colegiadas, as mesmas são 

repassadas à comunidade acadêmica de modos 

diferentes. Com relação aos professores tais 

informações são repassadas pelos 

coordenadores de curso, normalmente através 

das reuniões de colegiado. Por sua vez, os 

coordenadores de curso também repassam 

estas informações aos estudantes do respectivo 

curso. Por outro lado, as informações aos 

funcionários técnico-administrativos chegam aos 

mesmos através dos gestores de cada setor. 

Aprimorar as ferramentas de gestão da 

Instituição, especialmente em relação aos 

coordenadores de curso, disponibilizando novas 

funcionalidades e relatórios que facilitem a 

gestão do curso. 

Como ferramentas de gestão da Instituição, 

especialmente para os coordenadores de curso, 

a Instituição disponibiliza dois portais: o Portal de 

Ensino e o portal do Colaborador. Tais portais 

estão em constante atualização pelo Setor de 

Tecnologia da Informação da UNIARP, 

disponibilizando novos recursos que facilitam a 

gestão pelos coordenadores de curso e de 

setores. Atualmente o Portal de Ensino permite 

ao coordenador o acesso aos dados dos alunos 

matriculados no curso; fazer validação de 

disciplinas e atividades complementares e 

aproveitamento de estudos dos alunos; 

acompanhar as matrículas do curso; 

acompanhar o lançamento dos planos de ensino 

e planos de aula dos professores; atualizar as 

ementas e bibliografias das disciplinas do curso; 

consultar os dados dos processos avaliativos 
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realizados pela CPA; acompanhar as reservas 

de laboratórios pelos professores; acompanhar o 

envio dos trabalhos dos alunos para o serviço de 

orientação metodológica; e o lançamento de 

portarias com alocação de carga horária. Além 

disso, os coordenadores de curso também 

possuem acesso ao Portal do Colaborador para 

acessar documentos os aplicativos Fluig (para 

fazer solicitações de compras de insumos para 

as atividades dos cursos e viagens de estudos) e 

os aplicativos de HelpDesk do Setor de 

Tecnologia, Setor de Marketing e Setor de 

Manutenção para solicitar serviços aos 

respectivos setores. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

A dimensão 10, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004, compreende questões 

de sustentabilidade financeira da Instituição. 

A Uniarp trabalha com um planejamento financeiro anual em relação a 

investimentos em infraestrutura, em qualificação profissional docente e técnico 

administrativo, além do planejamento em relação aos custos operacionais envolvendo 

mão de obra e materiais necessários. 

O orçamento da Instituição está consolidado nos grandes grupos de receitas e 

despesas e alocado nos diversos departamentos, áreas e cursos (Centro de Custos), 

sendo elaborado com base anual. São analisados tanto a estimativa de receita, quanto 

as despesas. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 28 e 

Quadro 29 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 28 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Estimular a busca por recursos financeiros na iniciativa privada e órgãos públicos; 
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▪ Manter estratégias que garantam a sustentabilidade financeira da Instituição, quer seja através do 

aumento de receita, quer seja através da redução de custos, permitindo a oferta de cursos de 

qualidade acessíveis à comunidade local e regional; 

▪ Implementar indicadores de avaliação financeira que permitam acompanhar a evolução das 

questões financeiras e de sustentabilidade da Instituição. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 29 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021  

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Estimular a busca por recursos financeiros na 

iniciativa privada e órgãos públicos. 

O estimulo a busca por recursos financeiros é 

constante na Uniarp, sendo que os principais 

êxitos ocorrem por meio de Projetos FAPESC, 

UNIEDU, PROESDE e CNPQ. 

Manter estratégias que garantam a 

sustentabilidade financeira da Instituição, quer 

seja através do aumento de receita, quer seja 

através da redução de custos, permitindo a oferta 

de cursos de qualidade acessíveis à comunidade 

local e regional. 

A IES mantém um planejamento e controle 

orçamentário eficiente onde é usado a mesma 

métrica para os diversos tipos de gastos seja em 

folha, gastos desembolsáveis com fornecedores 

ou mesmo os não desembolsáveis como 

concessão de bolsas, devedores duvidosos ou 

descontos promocionais. Além disso, estratégias 

como núcleo comum e o ecossistema de 

aprendizagem foram aplicados nos últimos anos 

visando reduzir os custos operacionais e ampliar 

a capacidade de atendimento aos acadêmicos 

dos mais diversos cursos. 

Implementar indicadores de avaliação financeira 

que permitam acompanhar a evolução das 

questões financeiras e de sustentabilidade da 

Instituição. 

A partir de 2021 foi adotada a política de 

acompanhamento mensal da geração de caixa 

da instituição em duas visões diferentes, análise 

macro e análise por área. Tal política permite um 

acompanhamento gerencial da instituição para a 

melhor tomada de decisão para aumento da 

geração de caixa, das margens, assim como 

eficiência nas despesas e custos. 

Fonte: Os autores (2021) 
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4.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O Eixo 5, Infraestrutura Física, de acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, compreende a Dimensão 7, 

Infraestrutura Física, definida no Art. 3º da Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A dimensão 7, conforme a Lei dos SINAES, compreende questões referentes 

à infraestrutura física da Instituição. 

Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência, a partir do plano de ações recomendado pela CPA, os Quadro 30 e 

Quadro 31 apresentam as ações sugeridas e desenvolvidas pela Instituição no ano 

de referência. 

Quadro 30 – Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo avaliativo de 2018-2020 

Ações recomendadas pela CPA ao final do ciclo 2018-2020 (ano de referência 2021) 

▪ Melhorar a acessibilidade dos Blocos A e C no Campus de Caçador; 

▪ Melhorar a infraestrutura física do Campus de Fraiburgo no tocante aos espaços de lazer, convívio 

e interação social; 

▪ Avaliar as necessidades de melhoria dos recursos multimídia disponíveis nas salas de aula da 

Instituição; 

▪ Melhorar as condições da cantina de Fraiburgo, principalmente no tocante a variedade, qualidade 

e preço dos produtos ofertados; 

▪ Melhorar a qualidade de acesso à rede wireless da Instituição tanto no Campus de Caçador, quanto 

de Fraiburgo. 

Fonte: CPA (2021a) 

Quadro 31 – Ações recomendadas e desenvolvidas no ano de 2021 

Ações recomendadas para o ano referência 

(2021) 

Ações desenvolvidas no ano de referência 

(2021) 

Melhorar a acessibilidade dos Blocos A e C no 

Campus de Caçador. 

A IES iniciou uma reestruturação física nesse 

ano e os blocos contam com elevador e 

acessibilidade. 

Melhorar a infraestrutura física do Campus de 

Fraiburgo no tocante aos espaços de lazer, 

convívio e interação social. 

No momento há projetos que precisam ser 

aprovados para reestruturação do campus. 
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Avaliar as necessidades de melhoria dos 

recursos multimídia disponíveis nas salas de 

aula da Instituição. 

Todas as salas de aula do campus contam com 

projetor multimídia. 

Melhorar as condições da cantina de Fraiburgo, 

principalmente no tocante a variedade, qualidade 

e preço dos produtos ofertados. 

No momento há projetos que precisam ser 

aprovados para reestruturação do campus. 

 

Melhorar a qualidade de acesso à rede wireless 

da Instituição tanto no Campus de Caçador, 

quanto de Fraiburgo. 

No campus de Caçador houve investimentos que 

resultaram em melhorias na cobertura da rede 

wireless, somente a arena multiuso encontra-se 

sem essa cobertura. No campus de Fraiburgo 

não foram feitos investimentos, mas há projetos 

para melhoria e troca de equipamentos. 

Fonte: Os autores (2021) 

4.6 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS EM ANO DE PANDEMIA 

O ano de 2021, ano base deste relatório de autoavaliação institucional, ainda 

foi um ano atípico, causado pela pandemia do COVID 19 e pelas medidas de 

distanciamento social implementada pelos órgãos governamentais. Neste cenário, a 

UNIARP seguiu os protocolos sanitários e manteve uma parte das suas atividades de 

ensino na modalidade remota, com aulas online em plataforma de videoconferência. 

A UNIARP já tinha implementado no ano de 2020 um conjunto de ações 

acadêmico-administrativas para mitigar os efeitos do distanciamento social imposto e 

manter o maior grau de qualidade possível no desenvolvimento das suas atividades 

de ensino, ações estas que a Universidade também se beneficiou no ano de 2021: 

• Melhoria do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Instituição visando 

o desenvolvimento de atividades remotas online; 

• Disponibilização de uma plataforma de videoconferência (Microsoft Teams) 

aos professores para as aulas remotas online; 

• Capacitação dos professores na utilização da plataforma de 

videoconferência Microsoft Teams disponibilizada pela Instituição; 

• Gravação e disponibilização das aulas remotas online aos estudantes; 

• Adequação das formas de avaliação das disciplinas de acordo o modelo 

remoto online das aulas (avaliação M2 a partir de um banco de questões e inclusão 

de questões discursivas valendo 40% da avaliação); 
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• Implementação da avaliação multidisciplinar de forma online; 

• Ampliação do atendimento online aos alunos via plataformas online 

(Microsot Teams) e as ferramentas de troca de mensagens (whatsapp); 

• Acompanhamento, pelas coordenações de curso, da participação dos alunos 

nas atividades remotas online com vistas a acompanhar a motivação e 

aproveitamento dos alunos nestas atividades; 

• Flexibilizações nas negociações financeiras com vistas e manter os alunos 

na Instituição neste momento de pandemia; 

• Disponibilização de infraestrutura física com computadores na Arena 

Multiuso para aqueles alunos que tivessem problemas de acessar as aulas síncronas. 

Durante o primeiro semestre letivo do ano de 2021 a grande maioria das 

atividades de ensino permaneceram sendo ministradas na modalidade remota, com 

as aulas sendo ofertadas online na plataforma de videoconferência Microsoft Teams, 

gravadas e disponibilizadas aos estudantes, sendo as avaliações das disciplinas 

realizadas online e com componente descritivo com peso de 40% nas avaliações. 

Entretanto, em função da melhoria no cenário da pandemia de COVID-19 e de 

algumas flexibilizações, a Instituição promoveu o retorno presencial das atividades 

práticas das disciplinas, principalmente as atividades que demandaram uso de 

laboratórios. Neste caso, procurou seguir os protocolos sanitários, minimizando os 

riscos de retorno as atividades presenciais. 

No segundo semestre do ano letivo de 2021, entretanto, com a melhora do 

cenário da pandemia, a UNIARP promoveu o retorno gradual de suas atividades à 

modalidade presencial. Neste contexto, a Instituição editou a PORTARIA REITOR / 

UNIARP nº 075/2021, de 22 de JULHO de 2021, que categorizou as disciplinas 

ofertadas no semestre letivo de 2021-2 na Instituição e normatizou a oferta de cada 

categoria de disciplinas: 

• Disciplinas Presenciais: disciplinas onde os encontros dar-se-ão 100% 

presencialmente, seguindo os requisitos e protocolos de distanciamento social; 

• Disciplinas Híbridas: disciplinas que serão ministradas de forma presencial 

e remota simultaneamente. Neste caso, a turma será dividida e, enquanto uma parte 

dos alunos está presencialmente em sala de aula, a outra parte está assistindo aula 
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remotamente, aula está que está sendo ministrada presencialmente e transmitida ao 

vivo para os alunos; 

• Disciplinas on-line: disciplinas onde as aulas dar-se-ão no formato remoto, 

ou seja, serão ministradas ao vivo, totalmente em ambiente virtual de aprendizagem, 

com aulas síncronas oferecidas nos turnos e nos horários definidos pelo curso, 

inclusive com avaliação semelhante às disciplinas presenciais, acompanhadas de 

atividades assíncronas definidas pelo professor e disponibilizadas on-line, podendo 

ser acessadas a qualquer momento pelo aluno; 

• Disciplinas EaD: disciplinas onde as aulas dar-se-ão totalmente a distância 

com metodologia EaD, material didático institucional multimídia, atividades 

assíncronas, média diferenciada das demais disciplinas e flexibilidade de participação 

síncrona do aluno nas webconferências. 

Com base em estudos desenvolvidos pelas coordenações de curso da 

Instituição, sob coordenação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, a referida 

portaria também descreve quais disciplinas do referido semestre letivo serão ofertadas 

em qual modalidade. 

No contexto da avaliação institucional, então, o processo de autoavaliação dos 

cursos da UNIARP, conduzido semestralmente pela CPA, procurou captar a 

percepção dos estudantes, professores e coordenadores de curso sobre as ações 

desenvolvidas no modo remoto ou híbrido, bem como seus resultados. 

A Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 apresentam a percepção dos estudantes sobre 

seus recursos tecnológicos disponíveis, sua adaptação às atividades online ou 

híbridas e a importância das ferramentas síncronas de comunicação neste processo. 

Tabela 6 – Avaliação dos recursos tecnológicos que o aluno dispôs para estudar e desenvolver as 

atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 40,03% 42,56% 
Bom 44,09% 45,52% 
Regular 12,72% 9,85% 
Fraco 2,19% 1,28% 
Muito fraco 0,97% 0,79% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 
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Tabela 7 – Avaliação da adaptação do aluno ao período de estudos e desenvolvimento de atividades 

online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 27,31% 30,44% 
Bom 41,90% 45,42% 
Regular 22,98% 18,92% 
Fraco 4,97% 3,65% 
Muito fraco 2,84% 1,58% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Tabela 8 – Avaliação da importância da utilização de ferramentas síncronas de comunicação (vídeo-

conferência) para o seu aprendizado durante o período de atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 41,06% 37,44% 
Bom 44,16% 48,18% 
Regular 11,55% 11,62% 
Fraco 2,26% 1,87% 
Muito fraco 0,97% 0,89% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Como visto na Tabela 6, os recursos tecnológicos que os alunos dispunham 

para desenvolver as atividades online ou híbridas foram considerados como Muito 

Bom ou Bom por 84,12% dos estudantes no primeiro semestre letivo de 2021-1, e por 

88,08% no segundo semestre letivo, permitindo a conclusão de que provavelmente os 

alunos atualizaram seus recursos tecnológicos para poder desenvolver estas 

atividades visto que, no semestre letivo de 2020-1, primeiro semestre em que estas 

atividades foram implementadas, este índice era de 83,15%. Convém ressaltar que, 

no ano de 2021, a Instituição disponibilizou computadores na Biblioteca e nos 

laboratórios de informática para aqueles alunos que não dispunham de recursos 

tecnológicos para poder desenvolver as atividades online. Por outro lado, os dados da 

Tabela 7 apontam uma melhoria na adaptação dos alunos ao desenvolvimento das 

atividades online ou híbridas, de 69,21% do primeiro semestre para 75,86% no 

segundo semestre dos índices Muito Bom e Bom, talvez fruto de uma adaptação 

crescente visto que os estudantes já estavam no quarto semestre de desenvolvimento 

de atividades online ou hibridas (este índice era de 63,62% no semestre letivo de 

2020-1, primeiro semestre em que as atividades online ou híbridas foram 

implementadas). Por fim, a Tabela 8 aponta que para 85,22% dos alunos no primeiro 
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semestre letivo de 2021 e 85,62% dos alunos do segundo semestre, a utilização de 

ferramentas síncronas de comunicação foram importantes para o seu aprendizado 

neste período. 

Os estudantes também avaliaram os esforços da coordenação do curso em 

assegurar as condições de funcionamento do curso durante este período de 

desenvolvimento de atividades online ou híbridas e a interação com os estudantes, 

sendo, os resultados, apresentados na Tabela 9 e Tabela 10. 

Tabela 9 – Avaliação da coordenação de curso em relação a assegurar as condições de organização 

e funcionamento do curso neste momento de atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 36,24% 43,92% 
Bom 39,46% 36,96% 
Regular 15,51% 11,99% 
Fraco 5,11% 4,57% 
Muito fraco 3,68% 2,56% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Tabela 10 – Avaliação da coordenação de curso em relação a interação com os estudantes neste 

momento de atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 36,88% 45,75% 
Bom 39,35% 34,13% 
Regular 14,01% 13,07% 
Fraco 5,28% 4,76% 
Muito fraco 4,48% 2,29% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Na visão dos estudantes, conforme dados da Tabela 9, o esforço dos 

coordenadores de curso em assegurar as condições de organização e funcionamento 

do curso neste momento de atividades online ou híbridos foi avaliado como Muito Bom 

ou Bom por 75,70% e 80,88% dos estudantes nos semestres letivos de 2021-1 e 2021-

2, respectivamente. Por outro lado, com base nos dados da Tabela 10 verifica-se que 

76,23% dos estudantes reconhecem como Muito Bom ou Bom a interação da 

coordenação de curso com os estudantes no primeiro semestre letivo de 2021, ao 

passo que este índice é de 79,88% no segundo semestre letivo do referido ano. 
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Na autoavaliação dos cursos também procurou-se identificar a percepção dos 

estudantes em relação a adaptação e desempenho dos professores para ministrar as 

disciplinas de forma online ou híbridas, sendo os dados apresentados nas Tabelas 11 

a 13. 

Tabela 11 – Avaliação do professor em relação à adaptação dos conteúdos propostos para a disciplina 

neste momento de atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 54,52% 55,37% 
Bom 30,88% 32,95% 
Regular 9,12% 7,77% 
Fraco 3,00% 1,84% 
Muito fraco 2,48% 2,07% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Tabela 12 – Avaliação do desempenho do professor em relação à utilização de ferramentas síncronas 

de comunicação (vídeo-conferência) nas aulas da disciplina neste momento de atividades online ou 

híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 53,56% 51,01% 
Bom 31,85% 31,69% 
Regular 8,43% 6,76% 
Fraco 2,29% 1,12% 
Muito fraco 2,25% 1,18% 
Não se aplica 1,62% 8,24% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Tabela 13 – Avaliação do professor em relação à utilização dos recursos avaliativos (fórum, tarefa, 

questionário, etc) nas aulas da disciplina neste momento de atividades online ou híbridas 

Opções 
Estudantes de Graduação 

2021-1 2021-2 

Muito bom 50,44% 51,38% 
Bom 31,60% 33,41% 
Regular 8,40% 7,19% 
Fraco 2,44% 1,43% 
Muito fraco 2,39% 1,57% 
Não se aplica 4,73% 5,02% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Os dados da Tabela 11 apontam que os professores lograram êxito no 

processo de adaptação dos seus conteúdos às novas formas de ministrar as 

disciplinas, quer seja online ou híbrida, visto que para 85,40% dos alunos do primeiro 
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semestre de 2021 e 88,32% dos alunos do segundo semestre, esta adaptação dos 

conteúdos foi avaliada como Muito Bom ou Bom. Por outro lado, os dados da Tabela 

12 indicam que os professores fizeram bom uso das ferramentas síncronas de 

comunicação nas atividades online ou híbridas uma vez que 85,41% dos alunos em 

2021-1 e 82,70% dos alunos em 2021-2 avaliaram como Muito Bom ou Bom o 

desempenho e a utilização das ferramentas síncronas pelos professores. Da mesma 

forma, a Tabela 13 aponta que os professores souberam, na visão dos estudantes, 

utilizar os recursos avaliativos disponíveis no AVA da Instituição pois 82,04% dos 

alunos do primeiro semestre e 84,79% dos alunos do segundo semestre avaliaram 

como Muito Bom ou Bom a utilização dos recursos avaliativos disponibilizados no AVA 

no decorrer da disciplina. 

Para suportar o desenvolvimento das atividades online ou híbridas, a Instituição 

disponibilizou um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tal ambiente já era 

disponibilizado pela UNIARP para o desenvolvimento das disciplinas ministradas na 

modalidade de 100% EaD e passou por atualizações para suportar o oferecimento 

das disciplinas online ou híbridas. A Tabela 14 apresenta a avaliação dos estudantes 

e professores em relação ao AVA utilizado. 

Tabela 14 – Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela Instituição para o 

desenvolvimento das atividades online ou híbridas 

Opções 
Professores Estudantes de 

Graduação 

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

Muito bom 51,79% 52,04% 38,39% 41,38% 
Bom 42,56% 41,33% 46,82% 45,83% 
Regular 4,62% 5,61% 11,99% 10,04% 
Fraco 0,52% 1,02% 1,61% 1,80% 
Muito fraco 0,51% 0,00% 1,19% 0,95% 
Não se aplica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Os dados da Tabela 14 apontam uma avaliação positiva do AVA Institucional 

tanto pelos professores quanto pelos estudantes. A avaliação média dos dois 

semestres letivos dos indicadores Muito bom e Bom na avaliação dos professores foi 

de 93,86%, enquanto na avaliação dos estudantes foi de 86,21%. Comparando-se 

estes indicadores em relação ao semestre letivo de 2020-1, primeiro semestre de 

ofertada de disciplinas na modalidade online ou híbrida, o percentual dos indicadores 
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Muito bom ou Bom foi de 89,75% entre os professores e 77,72% entre os estudantes, 

sugerindo que as melhorias implementadas no AVA pela equipe de Tecnologia da 

Informação da Instituição foram reconhecidas pela comunidade acadêmica, 

implicando no aumento destes indicadores. 

Da mesma forma, uma percepção do aprendizado dos estudantes durante este 

período de desenvolvimento de atividades online ou híbridas durante o ano de 2021 

foi captada, sendo, os dados, apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Avaliação do aprendizado dos estudantes durante este período de estudos e 

desenvolvimento de atividades online ou híbridas 

Opções Professores 
Estudantes de 

Graduação 

Muito bom 20,06% 24,36% 
Bom 53,62% 45,05% 
Regular 21,32% 22,46% 
Fraco 4,19% 5,53% 
Muito fraco 0,81% 2,60% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: CPA Avaliação Institucional (2021) 

Os dados da Tabela 15 apresentam a média dos indicadores dos professores 

e estudantes relativo ao primeiro e segundo semestre de 2021 e apontam que para 

os 73,68% dos professores e 69,41% dos estudantes o aprendizado dos estudantes 

foi Muito bom ou Bom durante o desenvolvimento das atividades online ou híbridas. 

Embora os índices de resposta de professores e estudantes sejam positivos, verifica-

se que os estudantes apontam um índice maior no indicador Muito bom, 24,36%, em 

relação ao índice indicado pelos professores, 20,06%. No outro extremo da tabela, 

2,60% dos estudantes indicam que foi Muito fraco o seu aprendizado durante o 

período de atividades online ou híbridas, enquanto este indicador é apontado por 

0,81% dos professores. 

Por fim, uma tentativa de verificar se as ações desenvolvidas pela Instituição 

durante o período de atividades online ou híbridas durante o ano de 2021 surtiram 

efeito em relação ao aprendizado dos estudantes optou-se por verificar variações na 

nota média da prova multidisciplinar realizada pela Instituição semestralmente. A 

Tabela 16 apresenta a nota média da prova nos últimos semestres letivos, tantos com 

aulas presencias, quanto com aulas remotas online ou híbridas. 

Tabela 16 – Nota média dos alunos na avaliação multidisciplinar 
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Caçador Fraiburgo 

Ano/Semestre Média Ano/Semestre Média 

2021/2 6,206 2021/2 6,625 
2021/1 6,290 2021/1 6,638 
2020/2 6,253 2020/2 6,665 
2020/1 6,365 2020/1 6,681 
2019/2 5,636 2019/2 6,200 
2019/1 5,535 2019/1 5,722 

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (2021) 

A análise dos dados da Tabela 16 leva em consideração os mesmos semestres 

letivos de anos diferentes, de modo a envolver, basicamente, as mesmas disciplinas, 

possibilitando assim uma comparação mais assertiva. Com relação ao Campus de 

Caçador, as avaliações relativas ao primeiro semestre do ano de 2021 e do ano de 

2020, indicam uma pequena redução da nota média de 1,18%, (de 6,365 para 6,290). 

Já no segundo semestre, esta variação foi negativa de 0,75%, com a nota média 

variando de 6,253 para 6,206. Por outro lado, no Campus de Fraiburgo estas 

variações foram negativas de 0,64% no primeiro semestre (de 6,681 para 6,638) e de 

0,60% (de 6,665 para 6,6225) no segundo semestre letivo. Embora as notas médias 

da prova multidisciplinar tenham variado negativamente do ano de 2020 para 2021, 

tanto no Campus de Caçador quanto no Campus de Fraiburgo, estas variações não 

foram significativas, o que sugere que não houve avanços ou retrocessos 

significativos no aprendizado dos alunos, quando comparada a nota média da prova 

multidisciplinar, entre os anos de 2020 e 2021. 
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5 CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

Após proceder a tabulação e análise dos dados levantados a CPA consolida 

um diagnóstico que apresenta as potencialidades e fragilidades identificadas no ano 

base de 2021, primeiro ano do ciclo avaliativo 2021-2023, bem como relaciona 

oportunidades e ameaças identificadas à Instituição. 

Em relação à Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação, que compõe Eixo 1 – 

Planejamento e Avaliação Institucional, pode-se identificar como pontos positivos que 

os processos avaliativos da Instituição, quer seja a autoavaliação institucional ou a 

autoavaliação dos cursos, estão consolidados e tem o apoio institucional, que 

disponibiliza todos os recursos necessários para que os mesmos possam acontecer; 

o envolvimento de toda a comunicada acadêmica com índices de participação 

significativos; a existência de formas variadas de sensibilização da comunidade 

acadêmica para participação nos processos avaliativos; disponibilização dos 

resultados das avaliações via página web da CPA, informativos sintéticos e seminários 

nas semanas de capacitações promovidas pela Instituição; e a existência de uma 

interface de consulta de dados para professores, estudantes, coordenadores de curso 

e gestores consultarem os resultados das  avaliações. Por outro lado, merece atenção 

da instituição a necessidade de homologação de um plano de melhorias, fruto de 

discussões dos gestores e dos colegiados dos cursos, que especifica ações com 

vistas a superar possíveis dificuldades apontadas nos processos avaliativos; a 

necessidade de melhorar os níveis de participação dos professores e estudantes no 

processo de autoavaliação dos cursos; necessidade de aprimorar a divulgação das 

ações desenvolvidas a partir dos resultados dos processos avaliativos; e a 

necessidade de demonstrar a importância dos processos avaliativos como 

instrumentos indutores de ações e mudanças na instituição.  

Com relação ao Eixo 2, Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a CPA aponta como pontos fortes a atualização do Plano de 

Desenvolvimento Instituição para o período de 2021-2025; a definição clara da 

missão, objetivos, metas e valores institucionais no seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional; a disseminação de tais informações em banners nos corredores da 

Instituição para acesso da comunidade acadêmica, nos documentos e capacitações 
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dos professores e funcionários técnico-administrativos; e o acompanhamento da 

implementação das metas definidas no PDI pela CPA da Instituição. Por outro lado, 

sugere-se atenção para continuar a disseminar as políticas e diretrizes da Instituição 

junto à comunidade acadêmica, de modo que o PDI e suas definições seja 

internalizado pela comunidade acadêmica. Além disso, em relação à Dimensão 3 -  

Responsabilidade Social da Instituição, a CPA aponta como pontos fortes a existência 

de variados projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão para o 

desenvolvimento social da comunidade, contribuindo para sua função de agente de 

transformação da realidade local e regional; a existência de um programa de 

atendimento aos estudantes portadores de deficiência; a existência de bolsas de 

estudo, pesquisa e extensão e fontes de financiamento estudantil para os estudantes; 

e a garantia de acessibilidade em todos os blocos da Instituição, permitindo que as 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida possam acessar a 

instituição para desenvolver suas atividades. Entretanto, a CPA entende ainda ser 

necessário implementar mecanismos de mensuração da relevância dos projetos 

sociais da Instituição para a comunidade; e a definição de uma estratégia para 

mapeamento das demandas da comunidade local e regional de modo que a Instituição 

possa implementar projetos e programas com vistas a atender as respectivas 

demandas. 

Por sua vez, em relação ao Eixo 3, mais especificamente a Dimensão 2 -  

Políticas para o Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, entende a CPA serem 

pontos positivos em relação as políticas para o ensino de graduação a existência de 

políticas e diretrizes de ensino claramente definidas no PDI e executadas por meio de 

ações institucionalizadas, tais como, projetos integradores e leituras interdisciplinares; 

a coerência dos projetos pedagógicos dos cursos com as políticas de ensino da 

Instituição; o incentivo e capacitação da Instituição para o uso de práticas inovadoras 

nas atividades de ensino; a compreensão dos coordenadores de curso, professores e 

estudantes de graduação acerca da operacionalização das políticas de ensino nos 

cursos de graduação; a apropriação dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação pelos professores; a atuação do NDA (Núcleo de Desenvolvimento 

Acadêmico) no auxílio às coordenações de curso na implementação das políticas de 

ensino da Instituição;  Por sua vez, em relação as políticas para a pesquisa são 
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apontados como pontos fortes a consolidação do SEDEPEX (Seminário de 

Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão) como evento de divulgação dos 

trabalhos de ensino, pesquisa e extensão da Instituição; o aumento do número de 

trabalhos publicados no SEDEPEX; o aumento do número de bolsas do Programa 

Fundo de Apoio a Pesquisa mantido com recursos próprios da UNIARP; a 

regularidade das revistas online da Instituição; e o conhecimento dos estudantes 

sobre os mecanismos de incentivo à pesquisa da Instituição. Com relação as políticas 

de extensão, ressalta-se como pontos fortes a existência de projetos e programas de 

extensão institucionalizados; a atuação da Coordenadoria de Extensão, Cultura e 

Relações Comunitárias nos projetos e programas de extensão; a atuação da 

Instituição no Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional 

(PROESDE); e o conhecimento dos professores e estudantes sobre os mecanismos 

de incentivo a extensão da UNIARP. Por fim, em relação as políticas para a pós-

graduação identifica-se como pontos fortes a e existência de políticas claras para a 

pós-graduação da Instituição e o envolvimento dos professores de pós-graduação da 

Instituição nos cursos de graduação da Instituição. Aponta-se como fragilidades, nesta 

Dimensão 2, a necessidade de dar maior visibilidade às atividades relacionadas às 

práticas interdisciplinares da Instituição; a necessidade de diversificar os mecanismos 

de mensuração da relevância das atividades de pesquisa e extensão para a 

comunidade local e regional; a necessidade de implementação de um mecanismo de 

interação com a comunidade local e regional para identificar suas necessidades; a 

necessidade de um melhor conhecimento do perfil socioeconômico do estudante de 

pós-graduação da Instituição; a necessidade de uma maior regularidade na avaliação 

dos cursos de pós-graduação, tanto lato sensu, quanto stricto sensu; e a ampliação 

da oferta de cursos de pós-graduação na modalidade a distância. Por outro lado, em 

relação a Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade, a CPA entende que são 

pontos positivos da Instituição a existência e apropriação da identidade visual da 

Instituição pela comunidade acadêmica; a atualização do seu portal web, melhorando 

seu visual gráfico e ampliando as funcionalidades disponíveis às comunidade externa 

e interna da Instituição; a transparência das ações institucionais promovida pelo uso 

de diversas formas de comunicação para com a comunidade externa e interna, 

principalmente as redes sociais; existência de variados mecanismos de comunicação 
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com a comunidade interna e externa; e a proximidade com as escolas da região, quer 

seja para cumprir seu papel de orientador os jovens em relação à continuidade de 

seus estudos, quer seja possibilitando o acesso destes jovens ao ensino superior. Por 

outro lado, pode-se citar como fragilidade a necessidade de uma presença mais 

constante da Instituição nas escolas da cidade e região para motivar os alunos a 

continuar seus estudos em nível superior, contribuindo para a melhoria das suas 

possibilidades de crescimento pessoal e profissional e o desenvolvimento da região, 

bem como para dar sustentabilidade aos cursos da Instituição. Por fim, em relação a 

Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos estudantes e egressos, cita-se como 

pontos fortes o funcionamento de um serviço de orientação metodológica para auxiliar 

os alunos no tocante a metodologia e plágio durante o desenvolvimento dos trabalhos 

de conclusão de curso e estágio curricular supervisionado; a implementação de uma 

plataforma web para agendamento das orientações metodológicas e 

acompanhamento das orientações, bem como o envio de materiais para avaliação e 

emissão de laudo pela orientação metodológica; o funcionamento de programas de 

nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática; a existência de programas de 

monitoria que oferecem ao estudante a oportunidade de contextualizar os 

conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes que os levem a desenvolver 

competências profissionais; a existência do programa de apoio às pessoas portadoras 

de deficiência (PAD); o funcionamento de um programa de atendimento e suporte aos 

estudantes (Serviço de Apoio ao Estudante – SAE); a existência de programas de 

bolsas de estudo, pesquisa e extensão aos estudantes; e a existência de um 

procedimento sistemático de identificação do perfil do estudante ingressante da 

Instituição. Por outro lado, entende a CPA como fragilidades a necessidade de 

melhorar os processos de acompanhamento e relacionamento contínuo com os 

egressos da UNIARP; e a ampliação das possibilidades de atendimento 

psicopedagógico aos estudantes. 

Em relação ao Eixo 4, Dimensão 5 - Políticas de Pessoal, a CPA aponta como 

pontos fortes a regularidade no funcionamento das ações de capacitação docente; a 

continuidade das ações de capacitação dos funcionários técnico-administrativos; o 

desenvolvimento da capacitação dos tutores/professores das disciplinas na 

modalidade a distância; e a disseminação das políticas de ensino por meio de reuniões 
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de colegiado e de exposição das políticas no ambiente da IES. Além disso, o 

acompanhamento do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico - NDA proporciona um 

suporte às atividades dos coordenadores de curso e dos professores, bem como 

possibilita o melhor aproveitamento de professores e suas cargas horários visando a 

ampliação dos percentuais de professores em tempo integral e parcial; a participação 

dos docentes no programa de capacitação docente (Semana de Capacitação); e a 

implementação de ações inovadoras com vistas à diferenciação das atividades de 

ensino desenvolvidas pela UNIARP como o Projeto Integrador e as Metodologias 

Ativas. Já como pontos fracos a CPA aponta a necessidade de um plano de 

capacitação institucional para professores, tutores e funcionários técnico-

administrativos, bem como a necessidade de identificação do clima organizacional e 

das áreas de interesses dos colaboradores para novas qualificações. Em relação a 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição, são apontados como pontos 

positivos a gestão colegiada da Universidade garantindo a representatividade da 

comunidade acadêmica nos órgãos colegiados; o funcionamento regular do Conselho 

Universitário (CONSUN), dos Colegiados e Núcleo Docente Estruturante dos cursos; 

as ferramentas de gestão disponibilizadas aos gestores e coordenadores de curso 

com vistas e otimizar os processos de gestão institucional; e os esforços da Reitoria 

visando a otimização dos processos administrativos e acadêmicos com vistas a 

melhorar as condições de oferta dos serviços educacionais da UNIARP. Por outro 

lado, merece atenção a necessidade de dar maior visibilidade e comunicação das 

decisões colegiadas à comunidade acadêmica; a necessidade de incentivar a 

comunidade acadêmica à proposição de sugestões para melhoria constante da 

infraestrutura e das condições de trabalho da Instituição; bem como a necessidade 

constante de aprimoramento dos processos e ferramentas de gestão de movo a 

promover uma gestão institucional mais eficiente. Da mesma forma, em relação a 

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira, são apontados como pontos fortes o 

comprometimento da IES com a melhoria da infraestrutura e da qualificação 

profissional, a busca por investimentos externos por meio de projetos da Fapesc e de 

outras instituições e o controle orçamentário que proporciona a sustentabilidade 

financeira por meio do planejamento adequado das ações. Entretanto, pode-se 

apontar como fragilidade o aumento do número de instituições na região que 
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ocasionam a redução de ingressantes e com isso podendo no futuro afetar a 

sustentabilidade financeira da instituição. 

Por fim, no Eixo 5, que contempla a Dimensão 7 - Infraestrutura Física, a CPA 

aponta como pontos fortes da Instituição a adequação da estrutura administrativa da 

Instituição às necessidades institucionais; a limpeza e conservação das salas de aula; 

a adequação da Sala dos Professores às necessidades Institucionais; a existência e 

adequação do espaço para professores em tempo integral; a existência e adequação 

do espaço para atendimento aos discentes, especialmente no Campus de Caçador; a 

limpeza e conservação das instalações sanitárias; a adequação biblioteca às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição; a qualidade dos laboratórios 

de informática da UNIARP; a manutenção dos laboratórios didáticos especializados 

dos cursos da UNIARP; a abrangência da cobertura da rede wireless nos campi de 

Caçador e Fraiburgo; a avaliação positiva da infraestrutura física da Instituição por 

parte de estudantes e professores; e a preocupação e ações da Instituição para 

atender os requisitos de acessibilidade. Da mesma forma, aponta-se como pontos 

fracos a necessidade de melhoria da estrutura física do Campus de Fraiburgo 

principalmente no tocante aos espaços de lazer, convívio e interação social, bem 

como as condições da cantina, principalmente no tocante a variedade, qualidade e 

preço dos produtos ofertados. 

Por fim convém ressaltar que o presente diagnóstico indica os pontos fortes e 

fracos a serem trabalhados pela Instituição, indicando uma evolução da Instituição no 

ano base do referido relatório e sua importância para o desenvolvimento local e 

regional. Da mesma forma, aponta-se como ameaça à Instituição a questão do acesso 

e manutenção dos alunos que deve ser trabalhada na busca pela sua 

sustentabilidade. 
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6 PLANO DE AÇÃO RECOMENDADO PELA CPA 

Com base nos resultados das avaliações desenvolvidas no ano base de 2021, 

primeiro ano do ciclo avaliativo 2021-2023, o Quadro 32 apresenta as recomendações 

da CPA para o próximo ano do referido ciclo avaliativo.  

Quadro 32 – Ações recomendadas pela CPA para o ano de 2022 

Dimensão Ações recomendadas 

Dimensão 8 

Planejamento e avaliação 

▪ Melhorar os índices de participação dos professores e 

estudantes no processo de autoavaliação dos cursos da 

Instituição; 

▪ Criação de um plano de melhorias fruto de discussões dos 

gestores e coordenadores de curso com as ações previstas 

para superar as possíveis dificuldades apontadas nos 

processos avaliativos;  

▪ Aprimorar a divulgação das ações desenvolvidas a partir dos 

resultados dos processos avaliativos; 

▪ Demonstrar a importância dos processos avaliativos como 

instrumentos indutores de ações e mudanças na instituição; 

▪ Aprimorar o processo de meta-avaliação; 

▪ Criar um banco de dados com os resultados dos processos 

avaliativos internos e externos da Instituição como forma de 

manter o histórico das avaliações e facilitar a consulta e análise 

dos dados.  

Dimensão 1 

A missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

▪ Aprimorar a disseminação da missão, objetivos, metas e 

valores da Instituição à comunidade acadêmica e a 

comunidade externa à Instituição; 

▪ Aprimorar a disseminação das políticas e diretrizes de ensino, 

de pesquisa e internacionalização, de extensão e de pós-

graduação definidas no PDI; 

▪ Garantir o cumprimento das metas institucionais definidas no 

PDI. 

Dimensão 3 

Responsabilidade Social da 

Instituição 

▪ Aprimorar constantemente os requisitos de acessibilidade aos 

espaços da Instituição; 

▪ Implementar uma estratégia para identificar as demandas 

socais da comunidade com vistas a aumentar sua atuação 

junto à comunidade local e regional com a implementação de 

projetos sociais; 



77 

 

   

 

▪ Implementar mecanismo e indicadores de mensuração da 

relevância dos projetos sociais da Instituição para a 

comunidade. 

Dimensão 2 

A política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão 

Políticas para o ensino de graduação: 

▪ Intensificar o processo de disseminação das políticas de ensino 

da Instituição; 

▪ Relacionar as ações acadêmico-administrativas desenvolvidas 

pela Instituição com as suas políticas de ensino, de modo a 

deixar claro a implementação das suas políticas; 

▪ Incentivar a apropriação do Projeto Pedagógico dos cursos de 

graduação pelos professores e estudantes; 

▪ Manter atualização constante dos Projetos Pedagógicos para 

atender tanto demandas legais quanto a formação do 

estudante; 

▪ Impulsionar a utilização de práticas inovadores pedagógicas e 

a capacitação docentes. 

Políticas para pesquisa: 

▪ Incentivar o intercâmbio científico e tecnológico de professor e 

estudantes da Instituição com outras instituições de pesquisa 

nacionais e/ou internacionais; 

▪ Diversificar os mecanismos de mensuração da relevância das 

pesquisas desenvolvidas para a comunidade local e regional; 

▪ Manter os mecanismos de incentivo a realização de atividades 

de pesquisa; 

▪ Aperfeiçoar os mecanismos de divulgação dos resultados das 

pesquisas para a comunidade acadêmica e, principalmente, 

externa; 

▪ Incentivar a participação dos professores e estudantes em 

eventos científicos externos para a divulgação dos resultados 

das suas pesquisas; 

▪ Incentivar a escrita científica e a publicação dos resultados das 

pesquisas da UNIARP em periódicos qualificados. 

Políticas para a extensão: 

▪ Aumentar o envolvimento de professores e estudantes nas 

atividades de extensão promovidas pela UNIARP; 
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▪ Dar maior visibilidade às ações de extensão desenvolvidas pela 

Instituição e sua contribuição para a comunidade local e 

regional; 

▪ Desenvolver ação no sentido de identificar as demandas da 

comunidade local e regional. 

Políticas para pós-graduação: 

▪ Ofertar os cursos de pós-graduação na modalidade a distância 

aprovados em 2021. 

▪ Sistematizar o processo de avaliação dos cursos de pós-

graduação, tanto lato sensu, quanto stricto sensu; 

▪ Manter a oferta de cursos de pós-graduação que atendam a 

demanda local e regional em relação à capacitação. 

Dimensão 4 

Comunicação com a sociedade 

▪ Ampliar a presença da Instituição nas redes sociais como forma 

de dar visibilidade às suas ações; 

▪ Manutenção do portal web da Instituição atualizado com as 

informações das ações desenvolvidas nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão;  

▪ Manter uma presença mais constante da Instituição nas 

escolas da cidade e região para motivar os alunos a continuar 

seus estudos em nível superior, bem como para dar 

sustentabilidade aos cursos da Instituição, realizando pelos 

menos um grande evento anual nos moldes de uma Feira de 

Cursos ou de visitas à Instituição. 

Dimensão 9 

Política de atendimento aos 

estudantes e egressos 

▪ Aperfeiçoar o procedimento sistematizado e institucionalizado 

de acompanhamento e relacionamento contínuo com os 

egressos da UNIARP; 

▪ Implementar um programa de orientação profissional aos 

estudantes; 

▪ Ampliar atendimento específico de apoio psicopedagógico para 

estudantes com laudos de transtornos de aprendizagem; 

▪ Ampliar a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes de 

graduação. 

Dimensão 5 

As políticas de pessoal 

▪ Manter a regularidade das ações de capacitação dos docentes 

da Instituição; 

▪ Institucionalizar o programa de capacitação de docentes e 

tutores; 

▪ Institucionalizar o programa de capacitação dos funcionários 

técnico-administrativos da Instituição; 
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▪ Implementar estratégias para identificação do clima 

organizacional da instituição; 

▪ Incentivar a busca por qualificação docente voltada a 

programas stricto sensu, visando a manutenção do 

atendimento das condições legais e intensificação da qualidade 

de ensino. 

Dimensão 6 

Organização e gestão da 

Instituição 

▪ Promover a efetiva participação dos colegiados na tomada de 

decisão dos cursos; 

▪ Incentivar a comunidade acadêmica à proposição de 

sugestões para melhoria constante da infraestrutura e das 

condições de trabalho da Instituição; 

▪ Implementar ações para dar maior visibilidade e comunicação 

das decisões colegiadas à comunidade acadêmica; 

▪ Aprimorar constantemente os processos e ferramentas de 

gestão disponibilizando recursos que promovam uma gestão 

institucional mais eficiente. 

Dimensão 10 

Sustentabilidade financeira 

▪ Estimular a busca por recursos financeiros na iniciativa privada 

e órgãos públicos; 

▪ Manter estratégias que garantam a sustentabilidade financeira 

da Instituição, quer seja através do aumento de receita, quer 

seja através da redução de custos, permitindo a oferta de 

cursos de qualidade acessíveis à comunidade local e regional; 

▪ Acompanhar indicadores de avaliação financeira que permitam 

acompanhar a evolução das questões financeiras e de 

sustentabilidade da Instituição. 

Dimensão 7 

Infraestrutura física 

▪ Melhorar a infraestrutura física do Campus de Fraiburgo no 

tocante aos espaços de lazer, convívio e interação social; 

▪ Melhorar as condições da cantina de Fraiburgo, principalmente 

no tocante a variedade, qualidade e preço dos produtos 

ofertados. 

Fonte: Os autores (2021) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No encerramento do primeiro ano do ciclo avaliativo 2021-2023, a CPA 

UNIARP efetuou a análise de documentos, de processos técnicos-administrativos, 

observações e constatações com forma de proceder a autoavaliação institucional, de 

acordo com a Lei do SINAES.  

Ao final deste processo, os dados foram consolidados no Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional 2021. O documento também identifica os pontos fortes e 

fracos relativos a cada dimensão do SINAES, bem apresentada sugestões de ações 

que podem ser desenvolvidas no sentido de enfatizar os pontos positivos e superar 

as fragilidades identificadas.  

A CPA UNIARP agradece o empenho e a colaboração de todos que 

contribuíram de alguma forma para a realização de mais esta etapa de autoavaliação, 

a qual busca fornecer subsídios para o planejamento de ações com vistas a melhorar 

a qualidade das atividades educativas e a relevância social da UNIARP. 
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ANEXO A – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA CPA 
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ANEXO B – PROGRAMA DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOCENTES 2021-2 
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ANEXO C – PROGRAMA DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOCENTES 2022-1 
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ANEXO D – INFORMATIVO AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS 2021-1 
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ANEXO E – INFORMATIVO AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS 2021-2 
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ANEXO F – ATENDIMENTOS DO NPJ - CAÇADOR 
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ANEXO G – ATENDIMENTOS DO NPJ - FRAIBURGO 
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ANEXO H – ATENDIMENTOS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
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ANEXO I – REINAUGURAÇÃO DO TEATRO DA UNIARP 
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ANEXO J – LABORATÓRIO DE TÉCNICA E DIETÉTICA E GASTRONOMIA 
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ANEXO K – CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
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ANEXO L – PARTICIPAÇÃO DA UNIARP NO DESAFIO REUNI CHALLENGE 
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ANEXO M – DIVULGAÇÃO DE DADOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
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ANEXO N – META-AVALIAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS 
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