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A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Autoavaliação, tema recorrente nos dias atuais, a partir da implementação
do SINAES no Brasil, tornou-se rotina nas Universidades.
É fundamental em um processo de Autoavaliação ocorrer a participação
efetiva da comunidade Institucional, pois esta propicia a autoanálise: a Instituição se
analisa, repensa e viabiliza planos de ação que implicam em mudança e
desenvolvimento.
Os resultados do processo de Autoavaliação Institucional são considerados
de forma crítica pelas IES no sentido de contribuir na qualificação das diferentes
dimensões da universidade. Sabendo disso, a URI analisa os resultados da
Autoavaliação e busca alternativas para tornar práticas as sugestões colhidas nos
dados, bem como considerar os conceitos atribuídos pelos avaliadores externos.
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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 sugerir mudanças que considerem necessárias.
As avaliações são encaminhadas à CPA (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 pósgraduação que os encaminha aos respectivos coordenadores, para conhecimento e
providências.

PARTICIPAÇÃO DOS ACADÊMICOS NA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A participação no processo de Autoavaliação Institucional adquire, para a
instituição, importância vital. Vale salientar que, quanto maior for o número de
avaliadores que participarem do processo, mais abrangente será a amostra que
propiciará o resultado.
No primeiro semestre de 2009, no Campus de Erechim, a participação dos
discentes no processo alcançou a percentagem de 38,33%, uma amostra
satisfatória, visto que a percentagem mínima exigida pelo Inep/MEC é de 20%. Já no
segundo semestre a percentagem alcançou 37,74%.
Nesse ano, também participaram do processo, os Gestores e a Comunidade
Externa. Regularmente, realiza-se reuniões nas congregações de curso para
discussão

dos

resultados

das
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e
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ações.

NAP REALIZARÁ ENCONTROS DE FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA
A CPA é responsável pelo NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico, que visa
constante atualização e formação docente para o Ensino Superior. O programa
chega à sua 5ª edição neste ano de 2010, contando com a participação de
profissionais da URI e instituições parceiras.
O Núcleo de Apoio Pedagógico da URI - Campus de Erechim dará sequência
à programação do encontro de docentes do Ensino Superior da Universidade,
promovendo um debate com o professor Celso Antunes, da PUC/ SP, no dia 25 de
maio.
Outra reflexão acontecerá no dia 22 de julho, com a professora Elisabete
Brihy, da UNIP/SP, cuja temática incidirá sobre “Educação a distância no Ensino
Superior”.
No dia 25 de setembro a professora Maura Corcini Lopes falará sobre
Educação Inclusiva e Legislação na Universidade, finalizando as atividades do NAP
2010.
No dia 23 de novembro haverá a palestra “Funcionamento do Sistema On
Line de Autoavaliação e Sensibilização de Avaliação na URI”, com a CPA da URI
Campus de Erechim e Janô Falkowski Burkard, como mais uma atividade do NAP.
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