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INFORMATIVO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
DA URI - CAMPUS DE ERECHIM

COMISSÃO EXTERNA DO MEC AVALIA A URI
A URI foi avaliada pela Comissão Externa do MEC, para efeito de seu
Recredenciamento, no período de 02 a 05 de março de 2009.
Após quatro dias de reuniões com professores, funcionários e alunos, visitas
às dependências do Campus de Erechim e leitura e análise dos documentos da
Universidade, a Comissão avaliou com conceito de excelência a Universidade como
um todo, considerando as dez dimensões do SINAES, que compreendem:
I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente naquilo
que concerne à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória e patrimônio cultural, e
da produção artística;
IV - a comunicação com a sociedade;
V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e as condições de
trabalho;
VI - organização e gestão da instituição, especialmente funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios;
VII - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação;

VIII - planejamento e avaliação, sobremaneira os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional;
IX - políticas de atendimento aos estudantes;
X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. (Lei nº. 10.861, de
14 de abril de 2004).
Em decorrência das dimensões avaliadas, vários foram os aspectos que se
demonstraram positivos, o que conferiu credibilidade à IES, entre eles: os projetos
sociais desenvolvidos na comunidade; a articulação entre pesquisa, ensino, extensão
e pós-graduação; a comunicação com a sociedade e a comunidade interna e externa;
a qualidade e atualização do acervo bibliográfico, bem como dos laboratórios
específicos e de informática. Outro ponto forte diz respeito aos documentos
analisados que se encontram em consonância com as ações realizadas e, finalmente,
que a URI conta com uma infraestrutura e estrutura organizacional consistentes e de
excelente qualidade para a implementação dos seus cursos.
A avaliação realizada pelo MEC promoveu o recredenciamento da instituição,
acenando, portanto, a aptidão e qualificação da IES para prosseguir com o ensino
superior na região, garantindo renome de “Universidade”.
Avaliação da URI pela Comunidade
Externa.
É a comunidade avaliando a inserção
e participação social da URI!
Neste semestre a comunidade externa
estará participando do processo de
autoavaliação da Universidade.

COMUNIDADE EXTERNA AVALIA
A URI - Campus de Erechim abre período para avaliação externa, momento em
que a comunidade participa do processo avaliativo, quando é possível avaliar os itens
aluno egresso, inserção social e / ou serviços prestados pela URI.
O avaliador terá acesso ao sistema conforme orientações remetidas às
instituições participantes por meio de ofício. O período para avaliação da comunidade
externa inicia dia 15 de setembro e encerra dia 15 de novembro.
Com essa avaliação a URI objetiva ampliar e rever a inserção regional, à
medida que aprimora e amplia os serviços prestados à comunidade.
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NAP REALIZOU ENCONTROS DE FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA

O Núcleo de Apoio Pedagógico da URI - Campus de Erechim deu sequência

à programação do encontro de docentes do Ensino Superior da Universidade,
promovendo um debate com o professor Edemilson Brandão, da Universidade de
Passo Fundo, no dia 9 de maio, quando foi discutida a temática “Ensinar e Aprender
na Sociedade Tecnológica”.
O docente apresentou contribuições relevantes ao discorrer sobre o uso do
computador, a apropriação tecnológica, a interatividade, a criatividade e a
produtividade na educação contemporânea, sublinhando que a interação é
necessária para que realmente ocorram mudanças.
Outra reflexão aconteceu no dia 22 de julho, com o professor Roque Strieder,
da UNOESC, cuja temática incidiu sobre “O Papel do Professor Universitário”.
Strieder enfatizou a responsabilidade docente na construção do conhecimento,
assim como a ocorrência de indisciplina na sala de aula, além do dever da escola e
da universidade de assumirem a missão de educadores dentro do quadro atual da
sociedade.
No dia 29 de setembro ocorreu a palestra “Educação, Carinho e Trabalho: a
Síndrome da Desistência do Educador”, com o professor Wanderley Codo da UnB Brasília/DF, como mais uma atividade do NAP.
Para este ano, o Núcleo de Apoio Pedagógico prevê mais um encontro:
Tema: Discutindo a Metodologia Científica nos Trabalhos Acadêmicos
Ministrante(s): Adriana Troczinski Storti, Elisabete Maria Zanin, Helena Confortin,
Neila Tonin Agranionih e Sônia Balvedi Zakrzevski (URI - Campus de Erechim)
Realização: 21/11 Horário: 8h Local: Sala 3.13 - Prédio 3
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