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PERÍODO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2010 - II
INICIOU NO DIA 15/10
Acadêmicos, professores, coordenadores e funcionários técnicoadministrativos participarão do processo avaliativo no segundo semestre de
2010. O período estará aberto de 15 de outubro a 15 de novembro de 2010.
Vale salientar que o processo de autoavaliação nos permite fazer uma
crítica, avaliar e contribuir na qualificação dos serviços prestados e levar a
participação de toda a comunidade acadêmica quando se busca o
constante aperfeiçoamento da Instituição, já que quem vive o dia a dia da
universidade sabe realmente quais são os aspectos que precisam ser
aprimorados.
Lembramos que a Autoavaliação Institucional deve ser transparente e
só tem sentido se levar à tomada de decisões. Sendo assim, a URI - Campus
de Erechim analisa os resultados obtidos de forma crítica, a fim de
implementar ações que gerem o aperfeiçoamento necessário.
ACADÊMICOS, PROFESSORES, COORDENADORES E
FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, PARTICIPEM
DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL!!

No período de 15/10 a 15/11/2010
acesse pelo

SIESC (alunos, professores e coordenadores) e pelo
SIG (funcionários técnico-administrativos) no site
www.uricer.edu.br
Assim, Você Contribui para Qualificar seu Curso e a
Universidade!

RESULTADOS DO PROCESSO AVALIATIVO DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2010
No primeiro semestre de 2010, os alunos da graduação e os docentes
participaram do processo de Autoavaliação Institucional. Nesse período, o
instrumento passou a estar disponível no portal do SIESC, tornando a
dinamicidade do procedimento ainda maior, o que foi confirmado pelo
número satisfatório de acadêmicos (35,46%) e professores (69,57%), que
participaram do processo.
As sugestões apresentadas por esses avaliadores dizem respeito a:
•

aumento/ redução da carga horária de algumas disciplinas;

•

acesso coberto ao Prédio 12;

•

atualização e aumento do acervo bibliográfico de alguns cursos;

•

revisão de plano político-pedagógico de alguns cursos.
Os conceitos atribuídos e as sugestões apresentadas confirmam a

SATISFAÇÃO da grande maioria dos avaliadores quanto aos aspectos
avaliados.

O SISTEMA POSSIBILITA O ACESSO AOS RESULTADOS DO
ÚLTIMO PROCESSO AVALIATIVO
Os participantes do processo que desejarem ver os gráficos referentes
aos resultados do último período avaliativo deverão, após fazer o login no
SIESC, clicar no ícone “Avaliação Institucional” (se o avaliador for
acadêmico, este ícone estará no menu “Informações Adicionais”), em
seguida deverá clicar no link “Ver Resultados”.
Os professores têm acesso às sugestões apresentadas pelos alunos de
cada disciplina, bem como aos gráficos que representam a porcentagem de
conceitos atribuídos a cada questão, referentes a cada disciplina. Os
coordenadores de curso também têm acesso às sugestões e conceitos
atribuídos a cada professor de cada disciplina do curso. Já os acadêmicos

poderão visualizar um gráfico que representa a avaliação do curso,
agrupando todas as disciplinas.
Esses dados são organizados pela CPA, que elabora um Relatório anual
de Autoavaliação Institucional e um semestral, contendo todas as sugestões
apresentadas pelos acadêmicos. Esses relatórios são discutidos pelas
diferentes instâncias de gestão do Campus.

Os resultados da Autoavaliação Institucional do primeiro semestre de 2010
estarão disponíveis até o término do segundo período avaliativo de 2010.

ENADE EM 2010
Sete Cursos da URI-Campus de Erechim estarão Participando

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, que tem
por objetivo verificar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, será
realizado no dia 21 de novembro, com início às 13h.
Participarão da prova, em 2010, os acadêmicos matriculados no
primeiro e no último ano dos cursos de Agronomia, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia da URI - Campus
de Erechim. Além desses, os estudantes de Biomedicina, Enfermagem,
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Serviço Social, Terapia
Ocupacional e Zootecnia, e dos cursos superiores de Tecnologia em
Agroindústria,

Agronegócios,

Gestão

Hospitalar,

Gestão

Ambiental

Radiologia farão a prova em todo o país.

CURSOS DA
URI - CAMPUS
DE ERECHIM
QUE
PARTICIPARÃO
DO ENADE
2010, NO DIA
21/11:

Agronomia, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Nutrição e
Odontologia

e

O NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO REALIZOU TRÊS
ENCONTROS NO ANO DE 2010
O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, da URI - Campus de Erechim,
que tem como principal objetivo manter e aprimorar o programa de
formação docente da Universidade, deu inicio à programação de encontros
dos docentes do Ensino Superior da Universidade, com a palestra “Novas
Maneiras de Ensinar/ Novas Formas de Aprender”, proferida por Celso
Antunes, da PUC/ SP, no dia 25 de maio.
Outra reflexão aconteceu no dia 22 de julho, com o professor Paulo
Ricardo Rodegheri, da URI - Campus de Erechim, cuja temática incidiu sobre
“A Utilização de Ferramentas Tecnológicas a Distância no Ensino Superior”.
No dia 10 de setembro ocorreu a última palestra promovida pelo NAP,
com a temática “Educação Inclusiva e Legislação na Universidade”, proferida
pela Profa. Dra. Maura Corcini Lopes da UNISINOS, que apresentou
contribuições relevantes ao discorrer sobre a inclusão de alunos com
necessidades especiais na universidade.
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