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Informativo realizado pela Comissão Própria de Avaliação
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA URI
A Autoavaliação Institucional vem sendo desenvolvida na Universidade desde 2004. De lá para cá,
os instrumentos para professores, acadêmicos e coordenadores de cursos da graduação estão informatizados
e disponíveis no site da IES.
Para que o objetivo da Autoavaliação Institucional seja alcançado, a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) desenvolve etapas a fim de sensibilizar, diagnosticar, autoavaliar, reavaliar e divulgar a avaliação em
todos os segmentos da Universidade, para que exista uma autoanálise da Instituição, de forma crítica, de
modo a contribuir com a qualificação das diferentes dimensões da IES.
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INSTITUCIONAL NA AUTOAVALIAÇÃO
É fundamental neste processo de Autoavaliação ocorrer a participação da comunidade acadêmica, de
modo que a IES possa repensar e viabilizar seus planos de ação, ajudando nas mudanças e
desenvolvimentos, que certificam as percepções coletadas, analisadas considerando-se informações
quantitativas e qualitativas.
Na URI Erechim, em 2011, os acadêmicos responderam as avaliações através do formulário
eletrônico, e neste puderam, ainda, acessar seus resultados. O percentual de acadêmicos que responderam
aos questionários do Câmpus de Erechim foi de aproximadamente 40%, abaixo das metas estimadas pela
Comissão Própria de Avaliação. No fim do período de Autoavaliação, os resultados foram disponibilizados
para os acadêmicos no SIESC, e ali permaneceram até a abertura do próximo período de Autoavaliação.
Para divulgar os resultados, a Comissão Própria de Avaliação sugere que cada coordenador de curso dê o
conhecimento também para as turmas e professores das sugestões de seu curso, de maneira que, junto com
os acadêmicos e professores, possam analisar questões que podem ser melhoradas.
Na abrangência da Avaliação Institucional, depreende-se que o percentual de docentes que
responderam aos questionários foi de aproximadamente 84%, considerado satisfatório. Os resultados da
avaliação, referentes ao desempenho docente, são divulgados apenas para os coordenadores que, quando
necessário, transmitem para cada professor os pontos a serem observados na sua disciplina.
Ainda em 2011, a Autoavaliação Institucional contou com a participação de Gestores, Funcionários
Técnico-Administrativos e da Comunidade Externa, que avaliaram a URI Erechim com bons índices de
satisfação.
Ao término do segundo período de Avaliação, as CPAs de cada unidade organizam um Relatório
Interno de cada Câmpus e um Relatório Geral, os quais contemplam todas as dimensões da Autoavaliação
constantes nos SINAES.
Neste ano de 2012, o primeiro período de avaliação se encerrou no dia 20 de junho.
Para realizar as avaliações, os professores e os acadêmicos devem acessar o portal do SIESC, clicar
em “Utilidades” e, em seguida, “Avaliação Institucional” e, por fim, em “Avaliar”. Depois, cada
avaliador poderá responder questões sobre as disciplinas e se, por virtude achar necessário, deixar sugestões
a cada uma delas. Para que as avaliações sejam registradas no sistema, é necessário encerrá-las, gerando,
assim, um número de protocolo.

Caso se queira ver os resultados obtidos no segundo semestre de 2011, deve-se clicar em
“Resultados”.
A participação de todos é muito importante para melhorar o desempenho da Universidade!
AUTOAVALIAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO
Os alunos integrantes da pós-graduação da URI também participam do processo de Autoavaliação
Institucional.
A realização deste processo avaliativo ocorre a partir de dois instrumentos impressos que são
respondidos ao final de cada disciplina, ou ao concluí-las integralmente. Um dos instrumentos avalia a
disciplina de modo geral, o professor e a participação do grupo nas aulas; o outro, avalia a Instituição,
especialmente sua infraestrutura, os serviços de apoio prestados e o Curso. Além disso, os alunos podem
apresentar sugestões que acreditem ser necessárias.
As avaliações são encaminhadas à Comissão Própria de Avaliação, que organiza a tabulação dos
dados e os respectivos relatórios.
Os resultados da Autoavaliação realizada com a pós-graduação constam em relatórios trienais. O
relatório individual de cada curso também é parte do processo e recebe tratamento adequado. Após sua
conclusão, são enviados ao setor de pós-graduação, que os encaminham aos respectivos coordenadores, para
conhecimento e eventuais providências.
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO (NAP) E CPA OPORTUNIZARAM ENCONTROS DE
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM 2011
A CPA também é responsável pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), que visa a uma constante
atualização e formação de docentes para o Ensino Superior. O programa conta com a participação de
profissionais da URI e instituições parceiras, para, assim, potencializar e desenvolver os profissionais da
instituição.
O Núcleo de Apoio Pedagógico, em 2011, deu sequência ao encontro com professores ingressantes
nos dois semestres. Os eventos ocorreram no dia 1º de abril e no dia 06 de setembro, sendo que tais
encontros são relevantes para capacitar novos professores que ingressam a partir de concursos na IES.
Tendo em vista o aperfeiçoamento dos docentes, o NAP propiciou, em 2011, duas palestras com
professores externos. A primeira ocorreu no dia 18 de março, com a temática “Atualização em TDAH:
Transtorno do Déficit de Atenção-Hiperatividade”, ministrada pelo professor Luis Augusto Rohde (UFRGS).
A segunda ocorreu no dia 04 de outubro, com o tema “A Prática Docente na Pós-Modernidade: Desafios e
Possibilidades”, proferida pela professora Iara Caierão (UPF). As palestras foram de grande importância
para o meio acadêmico, já que possibilitaram reflexões sobre as práticas docentes.

CPA PROMOVE SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
COM COORDENADORES DE CURSO
No dia 31 de março de 2012, a CPA, juntamente com a Direção Acadêmica, realizou Seminário de
socialização de práticas e ações, desenvolvidas pelos coordenadores a partir dos resultados da Avaliação
Institucional de cada curso. A CPA iniciou o evento apresentando resultados divulgados no Relatório de
Autoavaliação da URI, enviado ao INEP, referente ao ano de 2011.
Cada coordenação teve a oportunidade de apresentar as práticas de discussão de resultados
realizados em seu Curso. O Seminário foi uma oportunidade para socialização e aprimoramento do processo
na URI Erechim.

PROFESSORES INGRESSANTES POR PROCESSO SELETIVO NA URI ERECHIM
PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DA IES
O Núcleo de Apoio pedagógico da URI Erechim promoveu, no dia 07 de março de 2012, o primeiro
encontro do ano com professores que ingressaram na Universidade no processo seletivo mais recente.
O encontro teve por objetivo recepcionar os docentes e apresentar aspectos relevantes da Instituição,
tais como Missão, Organograma da Gestão, Estrutura do Câmpus e Funcionamento dos principais setores,
bem como a Avaliação Institucional.
A capacitação contou com a presença dos diretores do Câmpus (Diretor-Geral, professor Paulo José
Sponchiado; Diretor Administrativo, professor Paulo Roberto Giollo; e Diretora Acadêmica, professora
Elizabete Maria Zanin) que inicialmente saudaram os presentes, desejando boas-vindas e, na sequência,
apresentaram a trajetória histórica da Unidade.
O trabalho foi conduzido pelo NAP e por representantes dos seguintes setores: Recursos Humanos,
Biblioteca, Secretaria-Geral e Comissão Própria de Avaliação, que apresentaram serviços e principais
orientações necessárias ao bom desenvolvimento das atividades em cada curso, informações estas que vão
desde o lançamento de presença e faltas, lançamento de notas, passando por consulta a periódicos e
bibliografias na biblioteca, plano de carreira, convênios, até a Avaliação Institucional.
O encontro foi muito produtivo, considerando o volume e a importância das informações a respeito
do funcionamento da instituição que foram apresentadas aos novos integrantes do corpo docente.

PAIUNG - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS UNIVERSIDADES DO
COMUNG
O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Comunitárias Gaúchas (PAIUNG)
retomou suas atividades, relativas ao ano de 2012, no dia 13 de abril, em reunião que teve por local a URI
Erechim.
Nesta reunião, a URI assumiu a coordenação deste programa para o período de dois anos. A Profa.
Dra. Nilce Fátima Scheffer, Coordenadora da CPA da URI, estará à frente deste trabalho, que tem papel
decisivo na condução do processo de Avaliação Institucional junto às Universidades do Consórcio das
Universidades Gaúchas (COMUNG), composto por 15 IES do Rio Grande do Sul.
A agenda do dia incluiu o Seminário Temático para o segundo semestre de 2012, tendo por tema a
discussão do Instrumento de Avaliação Externa; Reativação dos Grupos de Trabalho e Pesquisa; Novo
Instrumento de Avaliação de Cursos; ENADE; Publicação do Seminário de Autoavaliação Institucional, que
ocorreu na URI Erechim, em 2011; e a Página do PAIUNG.
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