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1 APRESENTAÇÃO 

 

As políticas aplicadas às instituições de ensino superior no Brasil perpassam 

por um momento de profundas reflexões, que direcionam o entendimento sobre o 

que é ensinar com qualidade. A qualidade no ensino superior no Brasil, por sua vez, 

deixou de ser vislumbrada apenas pelos órgãos legais de avaliação e passou a ser 

entendida como um compromisso assumido pela instituição perante a sociedade em 

zelar pelo pacto de oferecer educação com qualidade percebida e, principalmente, 

transformadora, gerando progresso e desenvolvimento em sua região de 

abrangência. Para isso, foi preciso pressionar as IES para assumir esse caráter 

qualitativo e responsabilizar-se por tal. 

Desse modo, foi instituído, pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). As características 

fundamentais dessa proposta são: a avaliação institucional como centro do processo 

avaliativo; a integração de diversos instrumentos com base em uma concepção 

global e o respeito à identidade e à diversidade institucionais. Com finalidade 

construtiva e formativa, o SINAES busca ser permanente e envolver toda a 

comunidade acadêmica, desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Em 

decorrência desse envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, todos 

passam a ficar comprometidos com as transformações e mudanças em um patamar 

de qualidade. 

Nesse sentido, reportamo-nos à história da Fundação Universitária do 

Desenvolvimento do Oeste (Fundeste), que, há 45 anos, iniciou suas atividades 

no município de Chapecó, pautando-se pela promoção de “ações que contribuam 

com o desenvolvimento regional e a integração comunitária”. A Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) é uma instituição de Educação 

Superior, mantida pela Fundação Universitária do Desenvolvimento Oeste 

(Fundeste)e, desde a sua constituição, tem atuado no desenvolvimento da educação 

superior e realizando parcerias no sentido de criar, estimular e difundir valores 
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culturais e conhecimentos científicos voltados ao desenvolvimento regional, à 

integração comunitária e à formação cidadã. 

Seguindo sua tradição comunitária e sendo sensível às demandas pelo 

processo de desenvolvimento regional, tem buscado, na medida de suas 

possibilidades, responder às necessidades da comunidade, relacionadas às suas 

diferentes áreas de atuação. Por esse princípio, muitos projetos de pesquisa, de 

extensão, parcerias e atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA) vêm 

sendo desenvolvidos, com resultados positivos tanto para a sociedade, quanto para 

a própria universidade.  

Cabe destacar que a CPA da Unochapecó é responsável pela condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 

10861. Os processos de avaliação conduzidos pela CPA subsidiam o 

credenciamento e recredenciamento de nossa Unochapecó, bem como o 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

oferecidos.  

Compreendemos, enquanto universidade comunitária, que é preciso 

diferenciar o entendimento sobre qualidade na perspectiva acadêmica, 

mercadológica e perante a compreensão da sociedade civil ou pelo governo. 

Entretanto, ressaltamos que a qualidade no produto final depende do processo, e 

por ele perpassa o ensino e a educação.  É aqui que está a necessidade da 

avaliarmos para podermos: controlar, mensurar e medir. Por esse motivo, são 

necessários indicadores que norteiam esses processos de avaliação.  

Nessa perspectiva, abordamos na Unochapecó o processo de avaliação 

institucional como um processo de COMPREENSÃO e de AUTOCONHECIMENTO, 

com atribuições de elaboração, implementação, aplicação e monitoramento do 

processo de autoavaliação institucional na IES, onde identificamos pontos fortes, 

fracos, oportunidades, ameaças e indicadores de qualidade das funções, da gestão 

de ensino e das atividades de apoio técnico e administrativo.  
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A metodologia da avaliação proposta pelo MEC/SINAES recomenda um 

roteiro básico a todas as instituições, porém, flexível para que as especificidades de 

cada instituição possam ser reconhecidas. O roteiro abrange dez dimensões, 

listadas abaixo. 

 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 A Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão.  

 Responsabilidade Social da IES. 

 Comunicação com a sociedade. 

 Política de pessoal, carreira, aperfeiçoamento, condições de trabalho. 

 Organização e gestão da IES. 

 Infraestrutura física. 

 Planejamento e avaliação.  

 Política de atendimento aos estudantes e egressos.  

 Sustentabilidade Financeira. 

O enfoque da CPA da Unochapecó na elaboração deste relatório foi de 

contemplar aspectos relacionados à articulação da missão e dos princípios 

estabelecidos no PDI com o conjunto de ações desenvolvidas pela instituição. Nesse 

sentido, algumas questões foram dirigidas aos membros da comunidade acadêmica, 

escolhidos intencionalmente pelos membros da CPA, cuja aplicação teve como 

propósito identificar a percepção dos pesquisados sobre a realidade institucional, 

tendo como referencial o PDI. O relatório foi organizado seguindo as dez (10) 

dimensões estabelecidas pelo MEC/SINAES.  

O conteúdo deste relatório contempla ainda os dados resultantes da intensa 

integralização dos setores Institucionais, bem como a aplicação de diferentes 

instrumentos de coleta de dados que têm como população alvo os docentes e 

discentes, técnicos e gestores da universidade com o objetivo de levantar dados 

quantitativos e qualitativos acerca da universidade; aplicados respectivamente ao 

longo do triênio 2014-2016.  
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Há que se ponderar, no entanto, que a avaliação institucional é um tema 

complexo e, quando se trata de avaliação de instituições sociais como a 

universidade, há uma complexidade maior implicada no ato de avaliar, em razão da 

pluralidade de concepções de universidade e de entendimento de avaliação.  

A CPA da Unochapecó, ciente da pluralidade de concepções e da riqueza de 

entendimentos que o processo avaliativo envolve, apresenta seu relatório anual de 

autoavaliação convicta de que se trata de um olhar parcial e situado. Incapaz de 

trazer a totalidade, mas que abarca aspectos da realidade institucional, organizados 

nas dez dimensões que orientam a sua elaboração, visando contribuir com o 

processo de avaliação e desenvolvimento da instituição. 

 

Comissão Própria de Avaliação Unochapecó 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da IES. 

Nesta prerrogativa, a avaliação institucional da educação superior tem por 

finalidade a melhoria da qualidade da IES. Durante esse processo contínuo, todos 

os dados e informações coletados e avaliados deverão servir para direcionar as 

ações e tomadas de decisões da instituição, fundamentados na autoavaliação e 

avaliação externa. Silva (2001, p. 56) aponta que “a autoavaliação é realizada por 

pessoas envolvidas diretamente na execução do programa”. Nesse sentido, verifica-

se com um engenho de autorreflexão e autoconhecimento da instituição em sua 

totalidade, pois terá como agentes os reais participantes do ambiente institucional, 

servindo de apoio para a adaptação e melhorias da instituição por meio do PPC - 

projeto político pedagógico e PDI - projeto desenvolvimento institucional.  

A avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos produzir 

conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, 

aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, 

julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de 

prestar contas à sociedade. Identificando fragilidades e as potencialidades da 

instituição com base nas dez dimensões previstas em lei, a autoavaliação é um 

importante instrumento para a tomada de decisão e dele resultará um relatório 

abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões. 

Compreende-se que implantar a avaliação institucional não é uma tarefa fácil 

e não depende apenas da instituição contemplar a autoavaliação em seu projeto, 



 
 
 

 

19 

 

sendo uma decisão que deve partir do coletivo, com o objetivo de se tornar o 

processo com um todo parte da cultura organizacional do espaço institucional, no 

sentido amplo de diagnosticar e auxiliar a tomada de decisão. Para tanto, a 

autoavaliação institucional é um momento de reflexão que contribui para uma maior 

transparência dos processos educacionais perante a sociedade, permitindo a IES 

demonstrar o cumprimento de suas funções de ensino, pesquisa e extensão e a 

coerência dos seus objetivos em relação às necessidades sociais. 

 

 DADOS DA INSTITUIÇÃO 2.1

 

A FUNDESTE, instituída na década de 1970 e pioneira na região oeste de 

Santa Catarina é conhecida na área da educação superior através da Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), uma de suas mantidas. Com o 

objetivo de promover a formação integral humana e cidadã, por intermédio de 

atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação, hoje a FUNDESTE 

cumpre suas finalidades com o desenvolvimento da região, sendo mantenedora 

também da Farmácia-Escola Unochapecó e do Instituto Goio-En. 

Pautada pela missão da Unochapecó – “Produzir e difundir conhecimento 

contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional 

cidadã” –, concedida em seu PDI, compreende-se que o compromisso institucional 

com a formação do conhecimento e sua contribuição para o desenvolvimento da 

região em que está situada é de fundamental relevância à comunidade acadêmica 

da referente IES. 

Ações, projetos e representatividades cotidianas da Unochapecó afirmam a 

sua missão e seu papel na região oeste de Santa Catarina. 

No ano de 2015, a Instituição contava com 50 cursos de graduação e 

tecnólogos em funcionamento, 24 cursos de pós-graduação lato sensu em 

andamento, 7 programas de pós-graduação stricto sensu próprios: Mestrado em 

Ciências Contábeis e Administração, Mestrado em Ciências Ambientais, Mestrado 
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em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais, Mestrado em Educação, Mestrado em 

Ciências da Saúde, Mestrado em Direto e Mestrado em Tecnologia e Gestão da 

Inovação. A expansão e as incursões da Unochapecó acerca da pós-graduação 

stricto sensu derivam dos objetivos, da missão e do conjunto de princípios e 

finalidades institucionais, pois são 20.879 egressos da graduação, aproximadamente 

6.581 nos cursos de pós-graduação lato sensu e 234 egressos stricto sensu. 

O número expressivo de egressos, desde o início das atividades na década 

de 1970, é um dos aspectos que corroboram a coerência entre a missão e o 

cotidiano institucional, visto que a formação de profissionais é necessária ao 

desenvolvimento da região. 

A Unochapecó estabelece como visão: “Ser referência como universidade 

comunitária reconhecida pela sua produção científica, qualidade acadêmica, gestão 

democrática e atuação na sociedade”.  

 

 DADOS DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 2.2

 

2.2.1 Mantenedora  

 

Mantenedora: Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste - 

FUNDESTE 

CNPJ: 82.804.642/0001–08 

Base Legal: AFundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, que 

adota a sigla FUNDESTE, criada pela Lei Municipal nº 141, 06 de dezembro de 

1971, é declarada utilidade pública em nível Federal, Estadual e Municipal pelo 

decreto presidencial nº 87.122/82, Lei 4.614/71 e Lei 101/71, respectivamente, bem 

como é entidade filantrópica e de assistência social reconhecida através do 

processo nº 202.673/82/CNSS, Processo Nº 44006.003509/2001-19 e Processo Nº 

71010.002712/2007-77, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
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bem como foi reconhecido esse seu caráter, enquanto integrante da Fundação 

UNOESC, Certificado nº 218.508/82 e demais processos subsequentes. 

 

2.2.2 Mantida 

 

Mantida: Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECO 

Reitor / Diretor Geral: Claudio Alcides Jacoski 

Telefone: 3321-8200 

E-mail: reitoria@unochapeco.edu.br 

Endereço: Avenida Senador Atilio Fontana, 591-E, Bairro Efapi, Chapecó, Santa 

Catarina – CEP 89809-000 

Base Legal: Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, 

publicado no Diário Oficial de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de 

Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de setembro de 2007. 

Credenciado para oferta de cursos na modalidade EaD no e-MEC pelo Parecer 

CNE/CES 250/2013, homologado pela Portaria 536, de 02 de junho de 2015, 

publicada na Seção 1 do DOU n. 104, de 3 de junho de 2015. 
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 PERFIL E MISSÃO DA UNOCHAPECO 2.3

 

A UNOCHAPECÓ é uma instituição comunitária, que busca a expansão de 

suas ações através de cursos de graduação e pós-graduação que são articulados 

com a pesquisa e extensão, direcionando seus esforços para atender sua finalidade, 

objetivos, missão e visão. 

Missão: Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã.  

Visão: Ser referência como universidade comunitária reconhecida pela sua 

produção científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na 

sociedade. 

A partir da missão e visão a UNOCHAPECÓ adota como princípios 

fundamentais:  

 

 Formação profissional para a cidadania: aliar formação profissional e 

preparação para o exercício da cidadania; 

 Gestão democrática, participativa e eficiente: ampliar e fortalecer as 

relações da Universidade com a comunidade externa; 

 Compromisso com o desenvolvimento regional: promover ações que 

contribuam com o desenvolvimento regional; 

 Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão: criar, estimular e 

difundir valores culturais e conhecimentos científicos através do ensino, 

da pesquisa e da extensão; 

 Garantia de meios de acesso e permanência de acadêmicos na 

UNOCHAPECÓ: compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, 

permanência e sucesso dos Estudantes na universidade; 

 Pluralismo: contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico, 

tecnológico e cultural da região do Oeste de Santa Catarina; 
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 Autonomia: assegurar processos de gestão que permitam a comunidade 

acadêmica envolvimento nas decisões institucionais; 

 Interdisciplinaridade: ações que norteiam e concretizam o processo de 

organização didático-pedagógica dos cursos de forma participativa e 

integrada; 

 Avaliação institucional permanente: elaborar e estruturar o funcionamento 

dos cursos de graduação e sequenciais em consonância com os 

indicadores externos de qualidade e os processos de avaliação; 
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 COMPOSIÇÃO DA CPA 2.4

 

Coordenadora 

Prof.ª Me. Rachel Corrêa de Quadros (ACSA) 

 

Representantes docentes 

Titular: Prof. Me. Mario Augusto Morozo (ACEA) 

Suplente: Prof. Me. Gustavo Lopes Colpani (ACEA) 

Titular: Prof. Dr. Felipe Flores Kupske (ACHJ) 

Suplente: Prof.ª Me. Kassiana Ventura Oliveira (ACHJ) 

Titular: Prof.ª Me. Adriana Cristina Hillesheim (ACS) 

Suplente: Profª . Me. Carla dos Reis Rezer 

Suplente ACSA: Profª. Me. Ana Paula Granella (ACSA) 

 

Representantes técnico-administrativos 

Carli Roger Bortolanza (PPOP) 

Suplente: Edivane Terribille (DPC) 

Lucienne Anastácio da Silva (DEX) 

Vaga suplente ociosa 

 

Representantes discentes 

Igor Vinicius Trombetta Oliveira 

Suplente: Anna Carolina Pires de Castro 

 

Representante da Sociedade Civil 

Reinaldo Canal 

Rita Angela Orlandi Costella 
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 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 2.5

 

2.5.1 Breve histórico 

Os processos de Avaliação Institucional realizadas na Unochapecó são 

anteriores à criação do SINAES em 2004, sendo que o lançamento oficial do 

Programa de Avaliação Institucional da Universidade (PAIU) ocorreu em 09 de 

agosto de 1995. O PAIU foi estruturado a partir de uma Comissão Geral, do Comitê 

do PAIU em cada campus e do Comitê Assessor. Este Comitê do PAIU, foi formado 

por dois representantes de cada segmento: dois docentes, dois técnicos 

administrativos e dois discentes. 

 Estes comitês permaneceram em vigor até dezembro de 2004, quando 

o reitor da Unochapecó, através da Portaria n. 027/2005, bem como considerando 

os termos da Lei n. 10861, de 14 de abril de 2004 e o resultado da seleção realizada 

através dos Editais n. 020 e 021/REITORIA/2005, constitui a Comissão Própria e 

Avaliação, determinando que esta elabore seu regimento e demais legislações 

pertinentes para posterior homologação no Conselho Universitário (CONSUN). 

A partir da instituição da CPA em 2005 até o presente momento, a 

Unochapecó vem cumprindo o desafio de uma avaliação institucional com 

finalidades construtiva e formativa, tornando o processo de autoavaliação 

institucional permanente, de modo a sensibilizar e envolver continuamente os 

integrantes da comunidade acadêmica nas discussões e análises, fomentando a 

cultura da avaliação participativa. Entende-se que a CPA possui como prioridade a 

avaliação e o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, no intuito 

de manter um aprimoramento permanente da gestão educacional através do 

planejamento de ações concisas, o qual está estruturado por um conjunto de 

instrumentos que possibilitam a análise da organização didático-pedagógica, do 

corpo docente e da infraestrutura desta IES. 
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A avaliação institucional deve ser compreendida como uma construção 

coletiva, onde todos os agentes da instituição participam da sua elaboração, 

aplicação e diagnóstico deve estar centrada nos fins, objetivos e princípios da 

instituição, atendendo sua globalidade e totalidade, pois, apenas assim, ela será 

caracterizada como estratégia para a busca da qualidade institucional. Com essa 

preocupação, a Unochapecó estabelece uma política para avaliação embasada nas 

seguintes ações de diretrizes: 

 Adotar compromisso ético e formal, indicando melhorias contínuas na 

excelência do desempenho da instituição e do estudante; 

 Reconhecer as potencialidades e fragilidades institucionais no intuito de 

pertinência à realidade social; 

 Garantir o processo de avaliação e desempenho institucional; 

 Manter a consonância para com as premissas institucionais (missão, visão e 

valores) em busca da qualidade no ensino, pesquisa e extensão; 

 Difusão e articulação entre segmentos institucionais no processo avaliativo 

interno e externo; 

 Promover uma metodologia participativa e efetiva de resultados com a 

participação da comunidade interna e externa, visando o exercício da 

cidadania; 

 Incentivar a participação da Instituição em ações na comunidade; 

 Qualificar a gestão administrativa e pedagógica institucional.  

 

 COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA IES(NOVO PDI) 2.6

 

A gestão institucional baseia-se no planejamento estratégico associado ao 

estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para o alcance 

das metas e objetivos institucionais. O desenvolvimento do planejamento estratégico 

é realizado por meio da utilização da metodologia de Balanced Scorecard (BSC).  
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Os objetivos e estratégias do PDI no que se refere a missão e o plano de 

desenvolvimento institucional são:  

 

a) Garantia da Sustentabilidade – através da oferta compartilhada de componentes 

curriculares, implementação de novas tecnologias e busca de fontes alternativas de 

financiamento. Indicador: Resultado da Atividade Operacional. Meta: 2014 redução 

do déficit de 50% comparando 2013, 2015 redução de 100% do déficit de 2014, 

2016 obter superávit de 100 mil reais, 2017 superávit de 400 mil e 2018 superávit de 

600 mil reais. 

 

b) Assegurar o status de universidade – manutenção e consolidação dos 

programas stricto sensu. Indicador: atendimento da instituição às exigências 

estabelecidas pelo MEC no que tange aos processos de avaliação, credenciamento 

e recredenciamento de cursos. Meta: 2014 e 2015, atendimento de no mínimo 80% 

dos critérios exigidos; 2016, 2017 e 2018 atendimento de 100% dos critérios 

exigidos. 

 

c) Aumentar a receita - novos cursos de graduação presencial ensino a distância e 

pós-graduação, fortalecendo as redes de pesquisa e prestação de serviços. 

Indicador: variação percentual anual da receita líquida real. Meta: crescimento anual 

de 5% ao ano para o período 2014-2018. 

 

d) Assegurar o equilíbrio econômico financeiro – redução do percentual de 

comprometimento da receita com a folha de pagamento. Indicador: total de despesa 

direta com folha de pagamento (salários e encargos) em relação à receita líquida 

total. Meta: redução dos percentuais de comprometimento. 

 

d) Melhorar a satisfação do estudante – implementação de programas de 

avaliação interna dos cursos, concessão de bolsas e auxílio para projetos aos 
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estudantes. Indicador: índices de satisfação dos estudantes colhidos em pesquisa 

de satisfação. Meta: para 2014, 60% dos estudantes plenamente satisfeitos e 

satisfeitos, em 2015 75%, em 2016 80% e em 2017 e 2018 85%. 

 

e) Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem - estruturação dos cursos de 

acordo com os indicadores externos de qualidade. Indicador: média ponderada dos 

CPC mais a nota Capes. Meta: de contínuo 2,80, equivalente a 3 para 2014, 

contínuo 2,95, equivalente a 4 para 2015 e notas 4 para os anos de 2016, 2017 e 

2018 para todos os cursos. 

 

f) Elevar a oferta de serviços diferenciados – oferta de novos cursos de 

graduação, pós-graduação, ensino a distância e prestação de serviços. Indicador: 

número total de novos cursos de graduação efetivados. Meta: 3 novos cursos 

efetivados em 2014, 2 em 2015, 2 em 2016, e 1 novo curso nos anos de 2017 e 

2018. 

g) Facilitar a inserção no mundo profissional – parcerias com entidades de 

classe e participação ativa nestes órgãos. Indicador: número de estudantes com 

emprego ao ingressar em relação ao número de estudantes com emprego ao 

concluir o curso. Meta: 2014 70% dos estudantes com emprego ao concluir o curso, 

2015 75%, em 2016 80%, 2017 85% e 2018 90%. 

 

h) Fortalecer a gestão da marca – fortalecimento das relações da universidade 

com a comunidade externa. Indicador: total de estudantes do ensino médio que 

lembram da marca como primeira opção de IES em relação ao total de estudantes. 

Meta: 2014-67% de lembrança de marca, 2015-70 %, 2016-72%, 2017-73% e 2018-

75%. 
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i) Elevar a margem de contribuição dos cursos – aumentar o número de alunos. 

Indicador: Margem de contribuição média realizada da instituição. Meta: 2014 35% 

de margem de contribuição média, 2015 38%, 2016 41%, 2017 44% e 2018 45%. 

 

j) Atingir padrão de gestão do ensino - incentivar e subsidiar a formação para 

docência na educação superior do corpo docente. Indicador: total de entregas das 

funções acadêmicas dentro do prazo em relação ao total de entregas no período. 

Meta: 2014 70% das entregas dentro do prazo, 2015 85%, 2016 90%, 2017 93%, 

2018 95%. 

 

l)Atingir formação profissional focada na apropriação do protagonismo 

(método científico) – estimular a criação e o fortalecimento das redes de pesquisa, 

rede de inovação e fomentar a capacidade empreendedora do estudante. Indicador: 

número de patentes encaminhadas ou em processo de registro na instituição. Meta 

2017 nenhuma patente encaminhada, 2015-1 patente, 2016-3, 2017-5 e 2018-8. 

 

m) Ampliar o acesso e acessibilidade a novas plataformas de conhecimento - 

Capacitar docentes e discentes para utilização de novas plataformas do 

conhecimento. Indicador: número de docentes que utilizam o AVA em relação ao 

total de docentes que ministram componentes curriculares nos novos PPC. Meta: 

2014 não aplicado, 2015-20% de utilização, 2016-45%, 2017-60% e 2018-100%. 

 

n) Elevar a transformação de demandas em projetos - Alinhar as atividades de 

pesquisa e as oportunidades das agências de fomento e outras instituições 

financiadoras, bem como estabelecer parcerias com poderes públicos e sociedade 

civil. Indicador: total de recursos financeiros advindos da captação e prestação de 

serviços em relação à receita líquida total. Meta 2014-3%, 2015-5%, 2016-7%, 2017-

8%, 2018-10%. 
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o) Atingir cultura institucional de pesquisa, inovação e empreendedorismo – 

aumentar o número de publicações em periódicos qualis e ampliar o número de 

docentes e discentes em processos de internacionalização. Indicador: nota obtida na 

avaliação trienal da Capes para cada programa stricto sensu. Meta: 2014 e 2015 

Conceito 3 em 100% dos programas stricto sensu, em 2016, 2017 e 2018 Conceito 4 

em pelo menos 2 dos programas e conceito de no mínimo 3 para os demais.  

 

p) Elevar a eficiência operacional – desenvolver as competências necessárias no 

quadro docente e técnico, bem como realizar campanhas institucionais para redução 

das despesas gerais. Indicador: redução do total das despesas gerais (exceto 

despesa com pessoal direto e indireto) em relação à receita bruta total. Meta: 2014-

23% de redução, 2015-22%, 2016-21%, 2017 e 2018-20%. 

 

 POLITICA INSTITUCIONAIS DE AVALIAÇÃO (PDI) 2.7

A concepção de avaliação institucional na universidade não pode restringir-se 

apenas às condições de estrutura física e do processo de ensino-aprendizagem. Na 

avaliação deve ocorrer a aproximação e interação entre aquilo que está escrito nas 

diretrizes nacionais e oque é a proposta educativa da IES. É necessário construir 

diretrizes politicas que contemplem uma cultura de avaliação institucional, que 

busque efetivar práticas de melhorias no processo educativo, gerando autonomia e 

efetividade na gestão da educação superior. 

Diante dos processos de reestruturação e reorganização pedagógicas e 

administrativas que vem ocorrendo na Unochapecó é imprescindível que a 

comunidade acadêmica compreenda em que medida o comprometimento com a 

busca da qualidade do ensino deve ser agarrado no conjunto dos atores que 

desenvolvem o Projeto Pedagógico Institucional. Dentre as preocupações, destaca-

se, prioritariamente, a garantia da atividade-fim da Universidade, qual seja: a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão? 
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Mas o que é avaliar? Avaliar é buscar o autoconhecimento, num caminho de 

mão dupla, em que todos devem participar. Avaliar a gestão administrativa, a equipe 

docente, discente, a estrutura física e as condições em que ocorre o processo 

pedagógico . É projetar outras perspectivas e promover ajustes, a fim de garantir a 

qualidade acadêmica no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, planejando e 

executando ações para efetivar as politicas na IES. É oportunizar o encontro, o 

debate e o reconhecimento da realidade institucional para desencadear o 

autoconhecimento desta. Significa desapegar-se de uma cultura rígida, que não olha 

e não enxerga os seus pontos fracos, para lançar-se ao que é contemporâneo, ao 

novo, aquilo que deve ser exercido pela reflexão critica e que deve resultar na 

melhoria e na qualidade do processo de aprendizagem. 

Há necessidade de garantir e acompanhar a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), articulado com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PDI), e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação (PPCs) 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu, dada a preocupação constante com a 

garantia da qualidade das atividade-fim da universidade (ensino, pesquisa e 

extensão) para, a partir da reflexão critica, produzir elementos para o 

autoconhecimento da IES. 

Assim, considerando a trajetória até aqui, construída e valorizando os 

processos de autoavaliação até este momento implementados e, com o intuito de 

produzir outros elementos para o autoconhecimento institucional, é necessário 

reforçar que a qualidade acadêmica na Unochapecó passa a ser prioridade e o 

diferencial a ser perseguido mirando a transformação do Índice Geral de Cursos 

(IGC). 

 

 PRESSUPOSTOS BÁSICOS 2.8

 A CPA-UNOCHAPECÓ estabeleceu pressupostos fundamentais para garantir 

que os processos de avaliação permaneçam em seu ciclo contínuo de discussão e 

reflexão: 
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 Desenvolver a cultura de avaliação:  

Para que a cultura de avaliação se torne um instrumento de qualidade contínua, é 

necessário que haja a participação de todos os envolvidos no processo: docentes, 

discentes, técnicos e gestores (uma ação participativa e colaborativa). Nessa ação, 

os envolvidos precisam ter a postura participativa crítica, não apenas no 

cumprimento de uma entrevista e ou questionário. Nesse sentido, a conscientização 

da importância do papel da avaliação revelará resultados satisfatórios dos processos 

de autoavaliação.  A avaliação não deve ser imposta e nem punitiva, assim a ética 

do processo e a segurança do propósito da avaliação deverão levar todos a 

confiarem e a desejarem que ela faça parte do seu dia-a-dia. O caráter ameaçador e 

punitivo da avaliação deve ser reduzido ao mínimo, de tal maneira que todos 

confiem no propósito de ajudar a promover a melhoria da qualidade de ensino. 

Deverá ser exercitado por todos os membros da instituição, o melhor sentimento de 

justiça, evitando punições descabidas ou com consequências danosas à moral das 

pessoas. Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das 

formas de participação e interesse da comunidade acadêmica, além da interrelação 

entre atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. 

 

 O grupo gestor deve ser comprometido com os processos de avaliação 

institucional: 

 O apoio dos dirigentes da instituição é fundamental e essencial neste 

processo. O comprometimento com os dados obtidos e os resultados desejados 

deve ser um compromisso, para que a execução do processo de avaliação seja 

realizada em todas as instâncias, obtendo confiança e reconhecimento de todos. 

 

 Comprovação de capacitação / qualidade do quadro de membros da 

CPA: 



 
 
 

 

33 

 

 A Comissão Própria de Avaliação deve ser composta por membros de 

comprovada idoneidade ética e envolvimento institucional. 

 

 A efetiva utilização dos resultados obtidos: 

 É fundamental que os resultados obtidos por meio dos processos avaliativos 

sejam vetores dos processos de melhorias contínuas nos cursos em suas instâncias 

de organização pedagógica, corpo docente e infraestrutura.  

 

No Programa de Avaliação Institucional da Unochapecó adotam-se metas a 

serem atingidas durante o estudo crítico desse processo sobre suas diversas 

dimensões, resultando em informações que reflitam a percepção de si mesma, são 

elas: 

 

 Realizar e promover a coleta, organização, análise de informações, 

elaboração de relatórios e análises das atividades referentes à avaliação de 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais. Dimensionando os pontos fortes e fracos, com o intuito de 

(re)dimensionar e (re)orientar a gestão acadêmica e administrativa; 

 Colaborar com a definição e acompanhar os indicadores acadêmicos e 

administrativos, com objetivo a dar suporte para melhorar as realizações 

institucionais. 

 Comunicar e Divulgar os resultados da Avaliação Institucional por diferentes 

meios: digitais e impressos; 

 Fomentar espaços para que haja incentivo sobre a discussão dos processos 

de avaliação institucional, viabilizando informações para que o processo 

avaliativo se desenvolva e se torne cada vez mais consolidado; 

 Desenvolver um relatório apresentando todas as dimensões propostas pelo 

SINAES e avaliadas pela CPA ao final de cada ano, relatório parcial e, ao 

final do triênio, o relatório integral da autoavaliação; 
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 Indicar novos rumos para as ações na Unochapecó a partir dos resultados 

das avaliações interna e externa, em consonância com Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Acompanhar as ações e políticas do SINAES, bem como apresentar as 

informações quando solicitadas ao órgão federal competente. 

 As etapas do trabalho anual da CPA-Unochapecó podem ser visualizadas em 

três etapas fundamentais: preparação, desenvolvimento e consolidação, 

conforme descrito na Figura 1.  
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Figura 1 - Etapas do processo de Autoavaliação Institucional da CPA – Unochapecó. 

 

Fonte: CPA Unochapecó, 2016. 

 

 

 

 DIRETRIZES E FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA 2.9

UNOCHAPECO 

 

A Unochapecó vem cumprindo o desafio de uma avaliação institucional com 

finalidades construtiva e formativa, tornando o processo de autoavaliação 

institucional permanente, de modo a sensibilizar e envolver continuamente os 

integrantes da comunidade acadêmica nas discussões e análises, fomentando a 

cultura da avaliação participativa. Entende-se que nossa CPA possui como 

prioridade a avaliação e o acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem, no intuito de manter um aprimoramento permanente da gestão 

educacional através do planejamento de ações concisas, o qual está estruturado por 

 

 

3ª Etapa: Consolidação 

● Relatório 

● Divulgação 

● Balanço Crítico 

 

2ª Etapa: Desenvolvimento 

● Ações 

● Levantamento Dados e Informações 

● Análise das Informações. Relatórios Parciais 

 

1ª Etapa: Preparação 

● Organziação e Planejamento da CPA 

● Sensibilização 

● Elaboração do Projeto de Avaliação 
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um conjunto de instrumentos que possibilitam a análise da organização didático-

pedagógica, do corpo docente e da infraestrutura desta IES. 

A avaliação institucional deve ser compreendida como uma construção 

coletiva, onde todos os agentes da instituição participam da sua elaboração, 

aplicação e diagnóstico deve estar centrada nos fins, objetivos e princípios da 

instituição, atendendo sua globalidade e totalidade, pois, apenas assim, ela será 

caracterizada como estratégia para a busca da qualidade institucional. Com essa 

preocupação, a Unochapecó estabelece uma política para avaliação embasada nas 

seguintes ações de diretrizes: 

 Adotar compromisso ético e formal, indicando melhorias contínuas na 

excelência do desempenho da instituição e do estudante; 

 Reconhecer as potencialidades e fragilidades institucionais no intuito de 

pertinência à realidade social; 

 Garantir o processo de avaliação e desempenho institucional; 

 Manter a consonância para com as premissas institucionais (missão, visão e 

valores) em busca da qualidade no ensino, pesquisa e extensão; 

 Difusão e articulação entre segmentos institucionais no processo avaliativo 

interno e externo; 

 Promover uma metodologia participativa e efetiva de resultados com a 

participação da comunidade interna e externa, visando o exercício da 

cidadania; 

 Incentivar a participação da Instituição em ações na comunidade; 

 Qualificar a gestão administrativa e pedagógica institucional.  

 

 PRINCIPIOS E VALORES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2.10

 

Para que o programam de avaliação insticional obtenha resultados em vista 

aos processos de melhorias contínuas, é nencessário um direcionamento dos 

princípios que fundamentam a garantia da qualidade no eixo ensino, pesquisa e 
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extensão institucional. A CPA da Unochapecó fundamenta suas ações nos seguintes 

princípios: 

 

 Autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica; 

 Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica; 

 Compromisso com a melhoria da qualidade da educação; 

 Fidelidade das informações coletadas nos processos avaliativos; 

 Respeito e Valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da 

Unochapecó; 

 Compromisso com a difusão de valores éticos, de liberdade, igualdade, 

pluralidade cultural e, sobretudo, de cidadania; 

 Analisar a qualidade dos serviços prestados pela Unochapecó, bem como dos 

seus fluxos e processos de desenvolvimento, a luz do Plano Desenvolvimento 

Institucional, dos ordenamentos institucionais e da legislação vigente; 

 Fomentar e promover uma cultura de avaliação institucional no âmbito da 

Unochapecó. 

 

 

 VISÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2.11

 

A visão institucional de avaliação conforme o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) tem fundamento no aperfeiçoamento dos agentes 

da comunidade acadêmica e da instituição como um todo, contando com a 

participação efetiva de toda comunidade interna e, de atores externos do entorno 

institucional. A criação de uma cultura de avaliação possibilitará uma atitude de 

tomada de consciência sobre a missão e finalidades acadêmicas e sociais no âmbito 

da Unochapecó.  

Descortina-se, pois, com a avaliação, a construção de uma nova perspectiva 

para a 
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inovação e concepções pedagógicas e de atuação acadêmica capazes de 

responder não só ao mercado, mas antevê, futuras demandas e necessidades do 

conjunto da sociedade. 

 

 OBJETIVOS GERAIS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2.12

 

A Avaliação Institucional na Unochapecó tem como objetivo subsidiar e 

orientar a gestão institucional em sua dimensão política, acadêmica e administrativa, 

para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho e 

à melhoria permanente da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2.13

 

Destacam-se como objetivos específicos da Avaliação Institucional na 

Unochapecó: 

 

 Cumprir e atender a legislação vigente do SINAES aplicado aos processos de 

avaliação institucional na educação superior; 

 Cultivar o sistema integrado e permanente de avaliação institucional na 

Unochapecó. 

 Apresentar subsídios à comunidade acadêmica para o planejamento e a 

tomada de decisões, no processo de melhoria da qualidade do desempenho 

institucional sob a ótica das dez dimensões do SINAES; 

 Estimular a reflexão sobre a estrutura administrativa e decisória, identificando 

o clima e a cultura organizacional da Unochapecó, apresentando dados para 

a sua melhoria; 

 Apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade externa os resultados 

alcançados pelo processo avaliativo; 
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 Incentivar uma consciência e cultura universitária em relação à avaliação 

institucional na Unochapecó,  

 Colaborar para uma reflexão e aperfeiçoamento das políticas acadêmicas e a 

adoção de prerrogativas institucionais de ensino, pesquisa e extensão e 

projetos pedagógicos dos cursos. 

 

 PLANEJAMENTO E METAS 2015 – 2017 2.14

 

No Programa de Avaliação Institucional da Unochapecó adota-se metas a 

serem atingidas durante o estudo crítico desse processo sobre suas diversas 

dimensões, resultando em informações que reflitam a percepção de si mesma, são 

elas: 

 Realizar e promover a coleta, organização, análise de informações, 

elaboração de relatórios e análises das atividades referentes à avaliação de 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais. Dimensionando os pontos fortes e fracos, com o intuito de 

(re)dimensionar e (re)orientar a gestão acadêmica e administrativa; 

 Colaborar com a definição e acompanhar os indicadores acadêmicos e 

administrativos, com objetivo a dar suporte para melhorar as realizações 

institucionais. 

 Comunicar e Divulgar os resultados da Avaliação Institucional por diferentes 

meios: digitais e impressos; 

 Fomentar espaços para que haja incentivo sobre a discussão dos processos 

de avaliação institucional, viabilizando informações para que o processo 

avaliativo se desenvolva e se torne cada vez mais consolidado; 

 Desenvolver um relatório apresentando todas as dimensões propostas pelo 

SINAES e avaliadas pela CPA ao final de cada ano, relatório parcial e, ao 

final do triênio, o relatório integral da autoavaliação; 
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 Indicar novos rumos para as ações na Unochapecó a partir dos resultados 

das avaliações interna e externa, em consonância com Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Acompanhar as ações e políticas do SINAES, bem como apresentar as 

informações quando solicitadas ao órgão federal competente. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 O plano de ação também visa ações com o objetivo de fortalecer ainda mais 

os pontos fortes do processo de autoavaliação institucional no sentido de 

principalmente aproveitar as oportunidades de melhorar as atividades consideradas 

realizadas, importantes à vida acadêmica. O modelo sugerido de Plano de Ação 

Anual para CPA encontra-se no ite, 2.8. 

 Esse plano de ação visará contribuir para o fluxo dos processos da CPA, 

organizados em etapas sistematizadas e planejada em vista à elaborar o 

Instrumento de Avaliação para garantir arcabouço combustancial de aspectos que 

precisam e indicam melhorias institucionais.  
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3 METODOLOGIA 

 

 PRINCIPAIS CRITÉRIOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 3.1

 

O critério adotado para a avaliação institucional utilizado pela Unochapecó 

contém unidades básicas de autoavaliação, nestes critérios estarão presentes 

indicadores qualitativos e quantitativos, bem como o método de desenvolvimento 

sempre pautado pelo instrumento do SINAES. 

 

3.1.1 Aspectos institucionais 

 

A) A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Finalidades, objetivos e compromissos da instituição, explicitados em 

documentos oficiais. 

 Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações 

com os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, 

carências, possibilidades e potencialidades.  

 Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e 

econômico em que a instituição está inserida.  

 Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz 

respeito às atividades de ensino (presencial e EAD), pesquisa, extensão, 

gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação institucional. 

 

B) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades. 
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 Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos 

oficiais. 

 Políticas institucionais para cursos de graduação (bacharelados, EAD, 

licenciaturas e de tecnologia), na modalidade presencial, e suas formas de 

operacionalização. 

 Políticas institucionais para cursos de pós-graduação (lato sensu), na 

modalidade presencial, e suas formas de operacionalização. 

 Políticas institucionais para cursos de pós-graduação (stricto sensu) e suas 

formas de operacionalização. 

 Políticas institucionais de extensão e formas de sua operacionalização, com 

ênfase à formação inicial e continuada e à relevância social. 

 Políticas institucionais aplicadas à pesquisa  

 

C) Gestão 

Neste critério o principal objetivo é avaliar os processos de administração 

geral da Unochapecó e de seus principais setores e diretorias. 

 Avaliar os meios de gestão no cumprimento de seus objetivos e projetos 

institucionais; 

 Qualidade da democracia interna, especialmente os órgãos colegiados; 

 Avaliar as politicas de desenvolvimento e expansão institucional; 

 Avaliar as estratégias de tomada de decisões indicando se há 

conscientização das relações sociais de trabalho, a promoção de valores e 

mecanismos de desenvolvimento institucional. 

 Avaliar o direcionamento de gestão com relação às finalidades educativas e 

as rotinas burocráticas; 
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 CURSOS 

 Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, 

metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da 

aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares 

e a inovação da área. 

 Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de 

informações e utilização de processos participativos de construção do 

conhecimento. 

 Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e 

as necessidades individuais. 

 Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação 

docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-

pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino (EAD). 

 

 PESQUISA 

 Práticas de pesquisa, considerando as políticas institucionais, 

 Projetos desenvolvidos de pesquisa e sua abrangência: editais etc. 

 

 EXTENSÃO 

 Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI. 

 Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as 

necessidades e demandas do entorno social. 

 Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação. 

 

 PÓS-GRADUAÇÃO (lato sensu e stricto sensu) 

 Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. 
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 Política de melhoria da qualidade da pós-graduação. 

 Integração entre graduação e pós-graduação 

 Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior. 

 

C) Responsabilidade Social:  

 Transferência de conhecimento e importância social das ações universitária e 

impacto das atividades científicas, técnicas e culturais, para o 

desenvolvimento regional e nacional. 

 Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de 

todos os níveis. 

 Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, 

de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação inclusiva e de 

acessibilidade.  

 

D)Comunicação com a Sociedade 

 Os canais de informação e comunicação internos, detalhando os mecanismos 

existentes para garantir que a informação favoreça a articulação entre as 

distintas áreas da instituição e a sociedade. 

 Os canais de informação e comunicação externos, comentando a imagem 

pública da instituição nos meios de comunicação social. 

 O funcionamento da ouvidoria, analisando os efeitos de sua atuação no 

cotidiano da instituição. 

 

F) Políticas de Pessoal 

 Planos de Carreira com critérios claros de admissão e de progressão. 

 Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e técnico-administrativos. 

 Integração entre os membros da Instituição. 
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 Formação do corpo docente. 

 Condições institucionais para os docentes e o corpo técnico-administrativo. 

 

G) Organização e Gestão Institucional 

 Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados.  

 Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades 

educativas.  

 Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.  

 Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, 

burocrática).  

 Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão 

central ou fluida em todos os níveis). 

 

H) Infraestrutura 

 Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, 

laboratórios, áreas de lazer, transporte, equipamentos de informática, rede de 

informações e outros) em função das atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão. 

 Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo 

à utilização dos meios em função dos fins; 

 Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras – EAD / UNO PLUS. 

 

I) Planejamento e avaliação institucional 

 Adequação e efetividade do planejamento geral da instituição e sua relação 

com o Projeto Pedagógico Institucional e com os projetos pedagógicos dos 

cursos.  

 Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento 

institucional, especialmente das atividades educativas. 
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J) Políticas de Atendimento ao Estudante 

 Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios 

utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de 

convivência) e sua relação com as políticas públicas e com o contexto social. 

 Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, 

tutoria), iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de 

intercâmbio estudantil. 

 Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados acadêmicos 

(ingressantes, evasão/abandono, conclusão de curso, relação 

professor/aluno). 

 Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada. 

 

K) Sustentabilidade Financeira  

 Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação 

de recursos. 

 Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, de 

pesquisa e de extensão. 

 

Cursos 

A concepção, a organização didático-pedagógica, objetivos, formação 

profissional e cidadã, adequação ao mercado de trabalho, dissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão, utilização de novas tecnologias de ensino, nesta 

categoria é importante descrever e analisar os seguintes aspectos: 

 

a) Organização Didático-Pedagógica 

 Contexto educacional 

 Políticas institucionais no âmbito do curso 
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 Objetivos do curso 

 Perfil profissional do egresso 

 Estrutura curricular 

 Conteúdos curriculares 

 Metodologia 

 Estágio curricular supervisionado 

 Atividades complementares 

 Trabalho de conclusão de curso 

 Apoio ao discente 

 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 Tecnologias de informação e comunicação – TIC - no processo ensino-

aprendizagem 

 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 Número de vagas 

 Integração com as redes públicas de ensino (Licenciaturas) 

 

b) Corpo Docente 

 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 Atuação do coordenador 

 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador 

 Regime de trabalho do coordenador do curso 

 Titulação do corpo docente do curso 

 Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 Experiência profissional do corpo docente 

 Experiência no exercício da docência na educação básica (Licenciaturas e 

CST) 

 Experiência de magistério superior do corpo docente 
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 Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 

 

c) Infraestrutura 

 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI 

 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

 Sala de professores 

 Salas de aula 

 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 Bibliografia básica 

 Bibliografia complementar 

 Periódicos especializados 

 Laboratórios didáticos especializados: quantidade 

 Laboratórios didáticos especializados: qualidade 

 Laboratórios didáticos especializados: serviços 

 

d) Ensino á distância (ead) 

 Contexto educacional 

 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 Objetivos do curso 

 Perfil profissional do egresso 

 Estrutura curricular 

 Conteúdos curriculares 

 Metodologia 

 Infraestrutura: Laboratórios didáticos especializados: quantidade, qualidade e 

serviços. 

 Apoio ao discente 

 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
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 Tecnologias de informação e comunicação – TIC - no processo ensino-

aprendizagem 

 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 Número de vagas 

 

e) Requisitos Legais e Normativos 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

 Titulação do corpo docente 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 Carga horária mínima, em horas 

 Tempo de integralização 

 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

 Disciplina obrigatória/optativa de Libras 

 Informações Acadêmicas 

 Políticas de educação ambiental 

 

 

 A AUTOAVALIAÇÃO DA UNOCHAPECO 3.2

 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e 

potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. 
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A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo 

e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

Instituição. Essa fase intitula-se interna por compreender ações desenvolvidas por 

agentes internos à própria Instituição, portanto uma fase de autocrítica, com 

desdobramentos necessários que tal exercício avaliativo pode proporcionar. 

O desenvolvimento da autoavaliação deverá compreender: 

 Realização de reuniões de estudos e de trabalho ou debates de 

sensibilização; 

 Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões; 

 Realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, 

apresentação da proposta do processo de avaliação interna da IES, 

discussões internas e apresentação das sistematizações dos resultados e 

outros; 

 Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos 

docentes; estudo de evasão etc.); 

 Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 

 Definição dos indicadores acadêmicos; 

 Definição da metodologia de análise e de interpretação dos dados; 

 Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: 

espaço físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta 

tarefa e outros; 

 Realização da avaliação quantitativa 

 Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões 

sistemáticas de trabalho; 

 Devolução de enquetes aos cursos; 

 Recebimento das devolutivas da avaliação por área; 

 Realização da avaliação qualitativa; 
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 Organização das informações para a elaboração do relatório de 

autoavaliação; 

 Elaboração de relatórios; e 

 Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica  e externa.  
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 A COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO – REGULAMENTO 3.3

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNOCHAPECÓ foi implementada 

ainda no ano de 2006, através da Resolução 033/CONSUN/2006, e desde então 

vem desenvolvendo as atividades de autoavaliação conforme preconiza a Lei n. 

10.821/2004, que estabelece o Sinaes. Conforme regulamentação da CPA é 

constituídade: 

I. 04 (quatro) representantes docentes; 

II. 02 (dois) representantes técnico-administrativos; 

III. 02 (dois) representantes discentes; 

IV. 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada 

 

A Comissão Própria de Avaliação fundamenta suas ações nos seguintes 

princípios: 

 

I. Autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica; 

II. Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica; 

III. Compromisso com a melhoria da qualidade da educação; 

IV. Fidelidade das informações coletadas nos processos avaliativos; 

V. Respeito e Valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da 

Unochapecó; 

VI. Compromisso com a difusão de valores éticos, de liberdade, igualdade, 

pluralidade cultural e, sobretudo, de cidadania; 

VII. Analisar a qualidade dos serviços prestados pela Unochapecó, bem como dos 

seus fluxos e processos de desenvolvimento, a luz do Plano Desenvolvimento 

Institucional, dos ordenamentos institucionais e da legislação vigente; 

VIII. Fomentar e promover uma cultura de avaliação institucional no âmbito da 

Unochapecó. 
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Pesos E Categorias Usadas Na Avaliação Dos Cursos E Setores 

Administrativos E Pedagogicos 

 

A análise e tabulação de dados seguem as categorias utilizadas nos 

instrumentos de avaliação institucional utilizados para avaliação:  

 

 Avaliação de Cursos de Graduação por Docentes e Estudantes, 

 Avaliação Clima Organizacional (técnicos e docentes) 

 Avaliação Gestores Acadêmicos 

 Avaliação de Perfil de Ingressante 

 Avaliação de Concluintes (discentes) 

 Avaliação de Componentes Curriculares 

 

As referidas avaliações fazem uso de categorias de análise, definidas pelo 

setor do Núcleo de Avaliação e Regulação (NAR), com aprovação da CPA, as quais 

levam em conta os princípios defendidos pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – em 

suas 10 dimensões. Seguindo a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº065, que 

norteia o Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional e é empregado pelo 

setor de avaliação institucional para elabora o referencial teórico do relatório de 

autoavaliação institucional. Para desenvolvimento do relatório a CPA avalia a 

tabulação de dados e segue a escala definida:  

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Péssimo 

 Não sei ou não me sinto apto a responder 
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A partir de 2017 a análise seguira a escala definida pelo SINAES 

 5 - 100% de evidência - Evidência Completa 

 4 - 75% de evidência 

 3 - 50% de evidência - Evidência Parcial 

 2 -25% de evidência 

 1 – 0% de evidência - Sem Evidência 

 NA - Não se Aplica 

 

a) Avaliação de Cursos de Graduação por Docentes e Estudantes: A presente 

avaliação faz uso de 5 (cinco) categoria de análise definidas pela CPA 

 

b) Avaliação Clima Organizacional (técnicos e docentes): A presente avaliação 

faz uso de 5 (cinco) categoria de análise definidas pela CPA 

 

c)Avaliação Gestores Acadêmicos: A presente avaliação faz uso de 5 (cinco) 

categoria de análise definidas pela CPA 

 

d) Avaliação de Perfil de Ingressante: A presente avaliação faz uso de 5 (cinco) 

categoria de análise definidas pela CPA 

 

e) Avaliação de Concluintes (discentes): A presente avaliação faz uso de 5 (cinco) 

categoria de análise definidas pela CPA 

 

f) Avaliação de Componentes Curriculares: A presente avaliação faz uso de 5 

(cinco) categoria de análise definidas pela CPA 
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 INSTRUMENTOS 3.4

A utilização de instrumentos de avaliação nas ações e processos da IES, bem 

como seus resultados com a participação de toda a comunidade envolvida, contribui 

para identificar fragilidades e corrigi-las, para dar continuidade ao desenvolvimento e 

à consolidação da Avaliação Institucional permanente e à socialização das 

informações com a comunidade interna e externa. 

A metodologia é baseada nos princípios das avaliações envolvidas com os 

atores sociais pertencentes à instituição, levando em consideração, também, a 

infraestrutura da mesma. Estas avaliações possuem abordagem qualitativa e 

quantitativa, sendo que a primeira busca compreender o ponto de vista dos 

envolvidos quanto às características de um programa e seus resultados, enquanto a 

outra abordagem parte de parâmetros pré-estabelecidos, que possam ser traduzidos 

em termos numéricos. Contudo, estas duas abordagens não têm que ser 

mutuamente excludentes e a verdade é que a maioria das avaliações pode se 

beneficiar da incorporação de ambas as perspectivas no plano de avaliação. Nesse 

sentido, este é um instrumento de articulação e interação para o desenvolvimento e 

gestão do conhecimento que poderá contribuir para o desenvolvimento social e 

qualidade acadêmica. 

No Triênio de 2015 a 2017, a CPA pretende ampliar e adequar os seus 

instrumentos de avaliação interna qualificando os instrumentos de coleta de dados, 

bem como, suas devolutivas de avaliação. Nesse sentido serão aplicados os 

seguintes processos avaliativos:  

 

Quadro 01: Processos de Avaliações CPA - Triênio de 2015 a 2017: 

Avaliações Periodicidade 

Avaliação de Cursos de Graduação por Coordenadores; Docentes e 

Estudantes 

Semestralmente 

Avaliação de Pós-graduação Lato sensu Semestralmente 

Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu Anualmente 
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Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de Extensão Semestralmente 

Avaliação pelo coordenador sobre desempenho de Curso: Enade Anualmente 

Avaliação pelo coordenador sobre o desempenho dos Avaliadores 

Externos (in loco) 

Conforme demanda 

institucional 

Avaliação dos Cursos EAD Semestralmente 

Avaliação de estudantes egressos Anualmente 

Avaliação de Curso e Componentes Curriculares Semestralmente 

Avaliação de Clima Organizacional Anualmente 

Avaliação do Perfil do Ingressante Semestralmente 

Avaliação para os Gestores Anualmente 

Avaliação para os Concluintes (Enade) Anualmente 

Fonte: CPA Unochapecó, 2016. 

 
Em anexo I segue modelo dos instrumentos de coleta de dados quantitativa, 

estes correspondem respectivamente os seguintes processos de avaliação: 

 Enquete Perfil de Ingressante; 

 Enquete Concluinte; 

 Avaliação de curso para docente e estudante; 

 Avaliação de Componentes Curriculares para docente e estudante; 

 Enquete de Clima Organizacional; 

 Enquete de Gestores Acadêmicos. 

 
As datas de aplicação desta coleta de dados ocorreram nos seguintes 

períodos: 

- Avaliação de Curso e Ensino Aprendizagem (simultaneamente), de 

25 de abril a 21 de maio. Áreas: ACEA e ACSA 

- Concluintes - Enquete Avaliação dos concluintes dos cursos da ACEA 

e ACS que participarão do ENADE 2016. (cursos que participarão do 

ENADE 2016), de 01 a 14 de junho. 

- Perfil do ingressante (juntamente com a gincana dos calouros, 

valendo pontos), de 08 a 21 de agosto. 

- Avaliação de Curso e Ensino Aprendizagem (simultaneamente), de 

26 de setembro a 15 de outubro. Áreas: ACHJ e ACS 

- Avaliação de Clima Organizacional, de 07 a 19 de novembro. 
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- Enquete dos Gestores, de 1 a 28 de agosto.  

No que tange a avaliação interna de cursos prospectando as melhorias 

continuas pautadas pela apresentação das enquetes de Avaliação de Curso e 

Ensino Aprendizagem a CPA elaborou uma proposta/plano que deverá ser discutido, 

avaliado e conceituado pelos respectivos NDE’s de cada curso da instituição e ser 

previamente apresentado ao final de cada ano para a Comissão Própria de 

Avaliação. Este instrumento qualitativo visa conhecer as peculiaridades, 

especificidades dos cursos de graduação para esquadrinhar as Ações de melhorias 

do Curso sobre os dados Quantitativos Apresentados (2015 – 2017).  Por sua vez a 

CPA com os dados apresentados deverá compartilhar as informações junto aos 

gestores acadêmicos. No quadro abaixo são 6 aspectos a serem aferidos,  o plano 

de ação de melhorias pode ser visualizado no quadro 02:  

 

Quadro 02: Plano de Ação de Melhorias por Curso - Unochapecó. 
ÍNDICE/DADO 

AVALIADO 

DIAGNÓSTICO 

DAS 

FRAGILIDADES E 

OPORTUNIDADES 

(NDE + Colegiado ) 

REGISTRO DE ATA 

EM COLEGIADO e 

NDE 

PROPOSTAS 

DE AÇÕES 

MELHORIAS RESULTADOS 

APRESENTADOS AOS 

ESDTUDANTES E CORPO 

DOCENTE 

METAS VS 

ENADE 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Fonte CPA UNOCHAPECÓ, 2016. 

 

Neste quadro entende-se que: 

Índice ou Dado Avaliado: o dado que o curso entende como algo a ser melhorado. 

Diagnóstico e Fragilidades: compreender este dado indicando suas 

vulnerabilidades. 

Registro de ata em colegiado e NDE: apresentar a ata de discussão no NDE sobre 

os dados avaliados. 
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Propostas de ações: indicar que ação será realizada para reverter o dado que 

apresenta fragilidade. 

Melhorias e resultados: se a ação já foi colocada em prática mensurando os 

resultados obtidos.  

Metas sobre desempenho do ENADE: analisar como o curso pode integrara estas 

ações planejadas visando melhorar o desempenho dos estudantes do ENADE.  

 

Para elaborar o relatório de autoavaliação serão elaborados outros relatórios 

que irão corroborar com os dados finais deste instrumento, são eles: 

 Relatório de Avaliação de Cursos de Graduação por Coordenadores; 

Docentes e Estudantes, 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Lato sensu; 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu; 

 Relatório de Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de Extensão;  

 Relatório de Avaliação por Desempenho de Curso: Enade; 

 Relatório de Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco). 

 Relatório de Avaliação Cursos EAD. 

 Relatório de Avaliação de estudantes Egressos.  

 Relatório de Avaliação Clima Organizacional 

 Relatório de Avaliação Gestores Acadêmicos 

 Relatório de Avaliação de Perfil de Ingressante 

 Relatório de Concluintes 

 Relatório de Avaliação de Componentes Curriculares 

 

Os roteiros propostos para elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

(questionários) serão Anexados em cada relatório anual e os  modelos de avaliações 

poderão ser alterados e serão elaborados pela CPA de acordo com as demandas 

específicas de processos avaliativos.   
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 AVALIAÇÃO EXTERNA 3.5

 

No processo de avaliação institucional, a Avaliação Externa é essencial. Ao 

recebermos comissões de especialistas, por meio de comissões externas, passamos 

por um processo de reconhecer nossos potenciais, bem como fragilidades 

desenvolvidas na Unochapecó, o que contribui eminentemente para regulamentar 

nossas políticas institucionais. O processo de avaliação externa corresponde a 

análises documentais, visitas in loco, diálogo com membros dos diferentes 

segmentos da instituição e da comunidade local ou regional. Essas comissões 

ajudam a identificar pontos fortes e fracos da avaliação interna, sinalizando 

potencialidades e debilidades institucionais, apresentando críticas e sugestões de 

melhoria ou, mesmo, de providências a serem tomadas - seja pela própria 

instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. 

Em 2015, a Unochapecó protocolou pedido de credenciamento junto ao 

Sistema Federal de Ensino, a partir desse ano, as avaliações dos cursos de 

graduação passaram a ser realizadas pelo E-MEC. No que tange aos processos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, a universidade investe 

em conscientização junto aos docentes e estudantes, possuindo um setor 

especializado para acompanhar as visitas avaliativas.  

Na elaboração do seu relatório, a comissão considerará o relatório de 

autoavaliação e outras informações da IES oriundas de outros processos avaliativos 

(dados derivados do Censo, do ENADE e dos relatórios de Avaliação Externa 

anteriores), bem como entrevistas e outras atividades realizadas. 

Entendemos a avaliação do ENADE como compromisso institucional dentre 

todos os agentes do processo de ensino aprendizagem juntamente com o órgão de 

gestão como a Vice Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse sentido, o 

Núcleo Avaliação e Regulação da Instituição visa promover e desenvolver 

juntamente com a CPA diversas atividades dentre elas: conscientização dos 
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estudantes sobre a importância da realização do exame, aplicação de provas e 

simulados como fomento e preparação, esclarecimento sobre o processo avaliativo, 

bem como sobre resultados e suas consequências.  

Para consolidar as avaliações externas, a CPA visa promover as melhorias 

indicadas/ sugeridas nos processos de avaliações externas (in loco), mediante os 

diagnósticos apresentados pelos avaliadores e repassados devidamente à 

coordenação de curso e aos gestores acadêmicos.  

 

 META-AVALIAÇÃO: RETROALIMENTAÇÃO DO SISTEMA 3.6

 

O Processo de meta-avaliação e conhecimento das avaliações internas é 

constantemente discutido tanto pela comunidade acadêmica, quanto pelo MEC. Nos 

relatórios de autoavaliação constam as analises e recomendações necessárias para 

o aprimoramento contínuo, cada relatório de ciclo parcial levará em conta o 

diagnóstico, que indicam as oportunidades e as ameaças que deverão ser 

acompanhadas ano a ano. No caso do MEC, quando da analise realizada nos 

processos de credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de curso, 

poderão recomendar as devidas alterações visando o aperfeiçoamento e a melhoria 

da qualidade de serviços da Unochapecó. 

 

 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AVALIAÇÃO 3.7

 
Um programa de Avaliação Institucional se caracteriza por uma busca 

constante de evolução no processo de avaliação como pesquisa-ação, mediando o 

diagnóstico da realidade contextual da Universidade como uma prática permanente 

de leitura, análise e reflexão crítica, objetivando o aperfeiçoamento de suas funções 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

Para que a avaliação se concretize numa perspectiva democrática e coletiva, 

o processo deverá se desenvolver por meio de estratégias, que não serão 
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estanques, mas que se interligam entre si: sensibilização e mobilização, diagnóstico, 

autoavaliação, avaliação externa, tomada de decisão, reavaliação e realimentação. 

 

Sensibilização e mobilização: Compreende um conjunto de atividades 

permanentes de discussão e apresentação do próprio processo da avaliação, 

fazendo parte de cada etapa da avaliação, com plena consciência que as ações 

somente apresentarão resultados satisfatórios, se cada um dos integrantes da 

Universidade, seja discente, docente ou funcionário, assumirem o papel de fazer 

frutificar a importância do processo de avaliação. Esta etapa não se encerra, ela 

acompanha todo o processo com realização de seminários. Criando, desse modo, 

uma cultura de avaliação, pois existe a necessidade de manter a comunidade 

acadêmica com ânimos renovados, constantemente na busca de uma avaliação 

legitimada pelos que participam e se beneficiam do processo. Assim, mantém, como 

característica, a realização de um processo pautado no princípio da coletividade e 

da emancipação. 

Diagnóstico: Disponibiliza um amplo conhecimento da estrutura acadêmica e 

administrativa da instituição, em todos os níveis, utilizando os dados existentes nos 

registros da vida universitária. Estes indicadores serão apenas mais um fator a se 

considerar ao fazer a leiturado processo de avaliação como um todo; constituem 

elementos, sinais e guias para uma ação. 

Autoavaliação (avaliação interna): Envolve a análise do diagnóstico e 

autoavaliação das estruturas administrativas e acadêmicas, fazendo o 

balanceamento entre a realidade atual e a realidade desejada. Compreende ações 

desenvolvidas pelos setores internos da própria instituição, portanto, uma fase de 

revisão e autocrítica, na qual se promove um exercício avaliativo, tanto nas 

instâncias acadêmicas quanto administrativas. Fase que se desenvolve, respeitando 

o princípio da complexidade e das limitações inerentes ao processo. Tal análise 

autoavaliativa é discutida pela comunidade e constitui um Relatório de Avaliação, 

integrando dados qualitativos e quantitativos sobre o corpo docente, discente e 
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técnico-administrativo, o ensino de graduação, a pesquisa, a extensão, a pós-

graduação, a gestão e o conjunto de serviços e compromissos, tendo em vista o 

apontamento inerente à missão e natureza de uma instituição comunitária. 

Avaliação externa: Esta fase do processo de Avaliação Institucional será 

realizada com a participação de especialistas externos que promovem a análise do 

Relatório de Avaliação Institucional, da qual emanará um parecer que será 

encaminhado ao Comitê de Avaliação Institucional. Servirá também para corroborar 

a coerência e consistência da avaliação frente a seus objetivos. 

Tomada de decisão e ação: Oportuniza a tomada de decisões no contexto 

da Universidade sobre os caminhos possíveis, decorrentes das discussões e 

reflexões proporcionadas pelo Relatório de Avaliação Institucional. Tais decisões 

direcionam a consolidação dos Projetos Político pedagógicos dos Cursos e 

Desenvolvimento Institucional da Universidade, como um todo e de cada curso em 

particular. 

Reavaliação e realimentação do processo: Nesta fase serão retomados os 

principais aspectos do processo vivido, identificando as possíveis divergências e 

convergências relativas ao processo do diagnóstico, autoavaliação e avaliação 

externa, refletindo sobre as situações apontadas e elaborando novas metas e 

propostas para melhoria de cada dimensão avaliada e, consequentemente, da 

universidade como um todo. Dessa forma, um Programa de Avaliação Institucional 

não se constitui em uma realidade meramente formal, abstrata e burocrática, mas 

resulta do trabalho coletivo e solidário do conjunto da comunidade acadêmica: 

professores, alunos, funcionários, com a presença e a participação efetiva da 

comunidade externa, considerando o seu caráter comunitário. 

 
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 3.8

 

Para efeitos de execução o programa de avaliação institucional da 

Unochapecó, prevê um período de três anos para ser concluído, 2014 à 2016. As 

ações previstas serão desenvolvidas segundo o cronograma abaixo, o mesmo 
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podendo ser alterado, revisado e/ou modificado, de acordo com a dinâmica 

solicitada pelas instâncias dos segmentos envolvidos. No presente relatório, damos 

ênfase e importância ao ano de 2015 e 2016. 

 

Quadros 03: Plano de ação anual CPA UNOCHAPECÓ. 

METAS AÇÕES METODOLOGIAS PRAZOS 

Manter a equipe da 
CPA com diálogo 
permanente  

Realizar reuniões quinzenais 
e ou de acordo com a 
demanda: semanais 

Reuniões de leitura e análise de 
dados  
 

QUINZENALMENTE 

Reavaliar o 
Relatório de 
Autoavaliação 
2015 /2016 /2017  
 

Organização de dados de 
relatório (parcial)  
Avaliar as informações  

Revisão textual  
Revisão de conteúdo  
Direcionamento de dados  

FEVEREIRO / MARÇO 

/ ABRIL 

Apresentação 
Propostas de 
Cronograma e 
Proposta de 
Relatório para 
Reitoria e 
Diretorias  
 

Montar as comissões por 
dimensão / eixo 

Reuniões de leitura e análise de 
dados  
 

MARÇO 

Processo de 
sensibilização 
 

Realização de reuniões com 
diretores de área, 
coordenadores de curso e 
representantes de turma 
(NDE´S e Colegiados 
apresentando a importância 
da efetiva participação de 
todos no processo de 
avaliação).  
 

Reuniões de leitura e análise das 
propostas do plano de ação anual 
da CPA.  
 

ANTECEDENTES A 

APLICAÇÃO DAS 

AVALIAÇÕES (MAIO / 

JUNHO) E 

(SETEMBRO E 

NOVEMBRO) 

Aplicar Novos 
Instrumentos de 
coleta Quanti e 
Qualitativa 

Realizar e aplicar 
instrumentos de avaliação 
para cursos de extensão, 
graduação e pós-graduação 
bem como análise do Enade 
por desempenho de curso. 

Relatório de Avaliação de curso 
por Coordenadores, Enquete de 
Pós-graduação Latu e Stricto 
sensu, enquete de extensão e 
Roteiro de Análise do Enade. 

MAIO / JUNHO 
/AGOSTO 
/SETEMBRO/ 
NOVEMBRO 
2017 

Trabalho de 
comissões  
 

Elaborar textos e análise de 
dados coletados 
 

Reuniões de leitura e análise de 
dados  
 

AGOSTO – 

DEZEMBRO 

Tabulação e 
Análise dos dados 
quantitativos 
 

Resposta de devolutivas por 
área mediante apresentados 
de dados das enquetes  
 

Reuniões de leitura e análise de 
dados 

AGOSTO / OUTUBRO 

Coleta de dados Receber as devolutivas por Reunião para a apresentação de AGOSTO / OUTUBRO 
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qualitativos: 
Recebimento de 
avaliação das 
enquetes por área  
 

área mediante apresentados 
de dados das enquetes  
 

AÇÃO DE MELHORIAS: cada 
curso por área: ACSA / ACEA 
/ACS e ACHJ. 

Análise dos dados 
e discussão em 
grupo focal com 
reitores e diretores 
de área 
 

Avaliar e indicar propostas de 
melhorias para cada dado 
apresentado  

Reuniões de leitura e análise de 
dados  
 

OUTUBRO 

Elaboração do 
relatório  
 

Organização dos dados 
coletados  
 

Elaboração textual: análise e 
síntese.  
 

AGOSTO / 
DEZEMBRO 

Revisão de dados  
 

Todo o relatório: revisão e 
atualização de dados.  
 

Leitura minuciosa de cada texto.  
 

DEZEMBRO / 
FEVEREIRO 

Organizar todos os 
relatórios da CPA  
 

Realizar a impressão de todos 
os relatórios da CPA em  
Organizar as informações de 
modo prático  

Atas, normativas, cronogramas 
material de reuniões  
Enquetes  
Previa de relatório  

DEZEMBRO / 
FEVEREIRO 

Inserção do 
Relatório 
Autoavaliação 
2016 no E-mec.  

- - FEVEREIRO 

Atualização dos 
dados nos meios 
de comunicação da 
CPA para com 
comunidade 
acadêmica 

Realizar a postagem dos 
dados coletados nas 
avaliações de modo á serem   

Atualização dos dados no site 
institucional e elaboração de 
informativos mensais das ações da 
CPA á comunidade acadêmica e 
sociedade civil. 

MARÇO / SETEMBRO 

Realização 
SIMPÓSIO ANUAL 
CPA com a 
apresentação dos 
processos 
avaliativos á 
comunidade 
acadêmica e 
externa sociedade 
civil  

Preparar os dados para 
apresentação;  
Foco em apontamentos das 
melhorias institucionais 
Apresentação dos principais 
dados do relatório.  

Todos os segmentos da Instituição 

estarão envolvidos numa 

apresentação interna/externa. 

Sendo que as ações oriundas dos 

resultados do processo avaliativo 

serão disponibilizadas aos atores 

envolvidos no processo.  

 

ABRIL 

Fonte CPA UNOCHAPECÓ, 2016.  
 

 No desenvolvimento da autoavaliação é importante assegurar a coerência 

entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, como também a articulação 

entre os participantes e a observância dos prazos. A CPA, em conjunto com as 

equipes técnicas dos setores da Instituição vai realizar: 
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 Reuniões ou debates de sensibilização; 

 Sistematizar as demandas/ideias/sugestões, oriundas dessas reuniões; 

 Realizar seminários internos para apresentação do SINAES; 

 Apresentar a proposta do processo de avaliação interna da IES com 

discussões dos dados e resultados; 

 Constituir os grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos da 

comunidade acadêmica; 

 Construir instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 

 Definir a metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 Definir as condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço 

físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e 

outros; 

 Definir reuniões sistemáticas de trabalho; 

 Elaborar relatórios e encaminhar aos órgãos superiores; 

 Organizar e discutir os resultados com a comunidade acadêmica e publicação 

das experiências; 

 Publicizar os resultados. 

No entanto, este caminho metodológico deverá garantir certa unidade nos 

indicadores avaliados e na essência das informações, de forma que possam 

também contribuir para análises institucionais no contexto de uma universidade. O 

desenvolvimento do processo deverá ser registrado, contendo dados quantitativos e 

qualitativos, levando em consideração: validade do processo, nível de discussão e 

divulgação dos resultados no interior do curso, dificuldades na metodologia, 

conhecimento adquirido durante o processo, implementação da cultura de avaliação 

no curso, pertinência dos indicadores levantados e mudanças ocorridas no curso. 

Considera-se que a autoavaliação tem caráter global, o que significa olhar os dados 

levantados do Curso avaliado numa visão integrada com as atividades de outros 

Cursos e Unidades, favorecendo uma leitura ampla das relações que interagem no 
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cotidiano da universidade. Direcionam este projeto os componentes básicos que 

norteiam qualquer processo de avaliação de qualidade: 

 

a) Clareza conceitual: A compreensão rigorosa dos fundamentos, princípios e da 

metodologia da Avaliação Institucional. A seleção de indicadores integrados às 

metas e aos objetivos institucionais, quando avaliados, exige de cada instituição 

investimentos de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na 

extensão e no cumprimento de sua pertinência e responsabilidade social. A 

avaliação institucional é compreendida neste projeto, como um processo de 

autocrítica da instituição, sinalizando tendências, avanços e dificuldades para 

cumprir a missão e efetivar a construção de um projeto acadêmico, sustentado pelos 

princípios da ética, transparência, credibilidade e rigor científico, indispensáveis à 

IES para consolidar a responsabilidade social e o compromisso científico-cultural. 

Assim, os resultados das avaliações previstas no SINAES, além de subsidiarem as 

ações internas e a (re)formulação do projeto de desenvolvimento de cada instituição, 

formarão a base para a implementação de políticas educacionais e de ações 

correspondentes no que se refere à regulação do sistema de educação superior. O 

processo de avaliação será centrado em categorias de análise, visando à 

consecução de metas traçadas no PDI. Se não houver clareza acerca desses 

pontos, o restante do processo da avaliação corre risco de vir a ser bastante 

confuso.  

 

b) Caracterização do objeto da avaliação: Frente às diretrizes emitidas pela 

SINAES, projeta-se uma descrição abrangente, mas focada nas dez dimensões e 

categorias de análises detalhadas em indicadores quantitativos e qualitativos 

capazes de orientar o julgamento das CPAs e dos gestores da IES. Sem tal 

caracterização, poder-se-ia acabar emitindo julgamentos sobre entidades que, na 

realidade, jamais existiram. Assim, uma descrição pormenorizada e focada no objeto 

avaliado evita falsas interpretações. 
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c) Reconhecimento e representação das “audiências” legítimas: Uma avaliação 

só será adequada se incluir informações para todas as “audiências” legítimas da 

avaliação: alunos, professores, egressos, grupos comunitários e mercado. As 

audiências legítimas foram identificadas em cada IES, incluindo seus objetivos ou 

suas indagações para determinar que dados devem ser coletados (este aspecto 

acolhe indicadores específicos e particulares da IES). Obviamente, algumas 

audiências serão mais importantes que outras, fazendo-se necessária certa 

ponderação de suas contribuições. Por outro lado, o relatório de avaliação deverá 

fornecer informações adequadas a cada uma das audiências interessadas e 

envolvidas no processo de avaliação institucional. 

 

d) Sensibilidade aos problemas políticos da avaliação: É importante considerar o 

envolvimento político dos avaliadores e gestores da IES em coletar dados. Há 

necessidade do apoio das pessoas e setores que controlam a fonte dos dados. É 

preciso chegar, logo de início, a um acordo sobre questões, tais como acesso a 

dados com respectivas fontes e garantias contra o mau uso da avaliação. A equipe 

técnica da Avaliação Institucional e a CPA devem assegurar formas para corrigirem 

erros factuais nos relatórios da avaliação, sem comprometer a própria avaliação. 

Essas questões surgem em quase todo o processo de avaliação e, quanto mais 

explicitamente forem tratadas, tanto mais provável que a avaliação sobreviva às 

pressões políticas. 

 

e) Especificação das necessidades e fontes de informação: O projeto, em sua 

metodologia, deve explicitar com precisão as informações (planilhas, dados, 

índices), bem como as fontes respectivas. Nenhuma avaliação pode depender de 

uma abordagem aleatória e dispersa para coletar dados, tipo “aqui um pouco, ali 

outro pouco”. Os dados coletados em determinado período, quando Devidamente 
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organizados, favorecerão análises comparativas e relevantes para a tomada de 

decisões nos diversos níveis da administração superior.  

 

f) Abrangência: Não se pode esperar que uma avaliação obtenha todos os dados 

relevantes, nem seria desejável. Segundo estudiosos em avaliação, uma boa 

avaliação não inclui apenas todos os efeitos principais, mas cria, também, condições 

para analisar efeitos colaterais das ações institucionais e antecipar possíveis 

consequências de projetos inovadores (impactos, custos, mérito e relevância). 

 

g) Adequação técnica: O mérito e a relevância de um processo de avaliação 

dependem da construção e seleção de instrumentos adequados à realidade 

institucional, levando em consideração sua cultura, porte e experiência em 

avaliação. Há de se considerar o desenvolvimento de planos apropriados de 

amostragem, da escolha e aplicação corretas de técnicas para conversão e análise 

de dados. Sem conhecimento e controle dos instrumentos de trabalho, os 

avaliadores têm pouca probabilidade de conseguir resultados que satisfaçam aos 

critérios de validade, precisão e objetividade. Portanto, a equipe de avaliadores da 

instituição deve contar com o apoio de estatísticos e especialistas em análises 

técnico-administrativas, acadêmicas e econômico-financeiro, a fim de proceder 

análises mais pertinentes ao planejamento da IES.  

 

h) Consideração dos custos: A equipe deve chamar a atenção dos responsáveis 

pelos projetos educacionais, para aspectos e questões de identificação dos custos 

financeiros, humanos ou de tempo, associados aos projetos que operam. 

 

i) Padrões/critérios explícitos: O relatório de avaliação, ao ser elaborado, deve 

traduzir uma declaração dos critérios ou padrões que foram usados para julgar as 

ações institucionais, os avanços e as limitações do seu PDI e PPI, sinalizando aos 

gestores os pontos frágeis e os fortes da política institucional. 
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j) Recomendações da CPA: A única razão para insistir em padrões ou critérios 

explícitos é a de que são eles os ingredientes básicos para a produção de 

recomendações. A responsabilidade do avaliador não se encerra com a coleta, a 

análise e o relato dos dados. Os dados não falam por si mesmos. A CPA que os 

conhece está em melhor posição para conseguir julgar se o projeto é eficiente ou 

ineficiente, válido ou não. Emitir julgamentos e recomendações é parte essencial da 

tarefa do avaliador. 

 

l) Relatórios adaptados aos “seminários”: O auto-relatório da AI deverá ser 

redigido com uma linguagem acessível, evitando longas opiniões, mas interpretando 

os dados apresentados sob forma de tabelas. As boas avaliações não devem prever 

uma ampla gama de modalidades de relatórios, a fim de que a informação seja 

transmitida no momento necessário de uma determinada decisão para os diversos 

seminários de socialização. 

 

  METODOLOGIA PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 3.9

AUTOAVALIAÇÃO 

 

O desenvolvimento do processo deverá atender aos seguintes princípios: 

 
a) RESPONSABILIZAÇÃO - Tem na sua essência a responsabilidade de prestar 

contas, isto é, de responder o porquê do processo. Nesta “prestação de contas” 

temos encargos, informações, juízos, recomendações produzidas na negociação 

entre as partes envolvidas. Assim, cabe à avaliação um papel importante no 

processo de qualidade enquanto responsabilização, sobretudo porque deverá 

informar como a qualidade está sendo implementada. É uma avaliação abrangente, 

porque envolve o levantamento de indicadores quantitativos e qualitativos, levanta 

questões, indica caminhos, mas dificilmente apresenta resultados; sinaliza os 
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horizontes da instituição e medeia a negociação de conflitos, presentes em todo 

processo de mudança. 

 

b) NEGOCIAÇÃO - Condição essencial para a construção da qualidade: “a 

qualidade será especificada pelo resultado das negociações”. A negociação 

configura-se como um novo paradigma no processo da avaliação, mudando a 

atitude dos avaliadores de simples técnicos e planejadores para serem mediadores 

nos processos de negociação dos juízos de valor da realidade apreciada. Este 

processo culmina com a divulgação dos resultados em seminários internos para a 

discussão e tomadas de decisões por professores, coordenação e alunos, bem 

como com a publicação de relatórios retratando fielmente o processo desenvolvido. 

É imprescindível a aceitação e cooperação de toda comunidade acadêmica através 

de um diálogo sério e compromissado com possíveis ações transformadoras, 

concretizadas pelo próprio grupo e pelos setores da Administração da Instituição. 

 

c) PARTICIPAÇÃO - O princípio da participação funda-se na ideia do processo de 

avaliação como possibilidade de induzir formas de aprendizagem no ambiente 

institucional. O levantamento dos dados conduzidos por avaliadores pode 

oportunizar a participação das pessoas envolvidas com o projeto institucional. 

Assim, os usuários da avaliação aprendem a fazer avaliação junto com os 

especialistas. A participação permite confrontar os pontos de vista do avaliador e 

dos atores, favorecendo a definição de medidas concretas, cuja eficácia é maior 

quando elas pertencerem a todas as pessoas envolvidas no projeto institucional. 

Assim, quanto mais participativo for o projeto de autoavaliação, maior a chance de 

ser legítimo e reconhecido como instrumento de gestão em todos os níveis da 

instituição.  

 

d) PUBLICIZAÇÃO – A disposição para a autoavaliação ser considerada uma 

cultura institucional impõe que as medidas a serem tomadas a partir dos seus 
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resultados sejam discutidas e conhecidas por todos. Confiança na transparência dos 

procedimentos e dados obtidos apontam para uma necessária coletivização de 

processos: ouvir as pessoas, fugir das dualidades classificatórias e divulgar 

resultados em relatórios compatíveis com todas as audiências envolvidas.  

 
As reflexões e pressupostos acima permitem enunciar as seguintes diretrizes que 

vão nortear o processo e as ações da avaliação institucional da UNOCHAPECÓ: 

I. Configurar e aprimorar o processo de Avaliação Institucional (interno e 

externo) através de um programa permanente e continuado, desenvolvendo 

uma cultura avaliativa em consonância com a missão da UNOCHAPECÓ e 

em atendimento aos preceitos da LDB, Lei n. 9.394/96; 

II. Priorizar as áreas de conhecimento, os centros, órgãos, colegiados, 

congregação de cursos como espaços de estudos, discussões e 

dinamizações para a implementação das atividades relativas à avaliação da 

graduação, assim como da pesquisa, extensão, pós-graduação e gestão 

administrativa;  

III. Assegurar, como pressuposto metodológico, a participação dos 

centros/colegiados de cursos/áreas de conhecimento no processo de 

avaliação, desde o seu desencadeamento, execução e consolidação, análise 

dos resultados, visando à tomada de decisões que otimizem o 

desenvolvimento da qualidade institucional;  

IV. Proporcionar a continuidade do programa através de (re)avaliações 

subsequentes, com mecanismos de análise e de globalização dos resultados;  

V. Integrar as avaliações (autoavaliação) realizadas pelo SINAES às demais 

avaliações (externas - MEC/ INEP/CAPES), especialmente as promovidas 

pelo Ministério da Educação e Cultura;  

VI. Manter e aprimorar um programa técnico de levantamento de dados e de 

informações, ficando estes à disposição da comunidade universitária;  

VII. Fornecer uma visão global da Instituição, em termos qualitativo-quantitativos, 

visando facilitar o redimensionamento das metas, finalidades (PDI), políticas e 
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diretrizes, planos, programas para a Universidade e sua área de abrangência. 

Procurar compatibilizar o programa avaliativo com iniciativas de avaliação de 

âmbito nacional e/ou estadual, e/ou municipal, quando julgado pertinente.  

A metodologia de trabalho proposta na elaboração do relatório de 

Autoavaliação Institucional para 2016, da CPA, foi assistida com os seguintes 

setores da Unochapecó: Diretoria de Planejamento e Controle Institucional (DPC); 

Divisão de Dados e Estatística (DivDados); e Programa Pesquisa de Opinião Pública 

(PPOP). Bem como dos seguintes setores institucionais: 

 

 Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu (DPPG) 

 Diretoria de Planejamento e Controle (DPC) 

 Diretoria de Extensão (DEX) 

 Reitoria 

 Rede de Inovação 

 Ouvidoria 

 Núcleo Desportivo Universitário (NDU) 

 Núcleo Permanente de Avaliação e Regulação (NAR) 

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI)  

 Setor de Estágios e Monitoria 

 Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) 

 Diretoria de Marketing e Comunicação (DMC) 

 Diretoria de Logística, Projetos e Obras (DLPO) 

 Divisão de Planejamento e Controle 

 Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC) 

 Diretoria de Desenvolvimento Humano (DDH) 

 Diretoria de Apoio Acadêmico (DAA) 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 Clínicas da Área de Ciências da Saúde (ACS) 

 Biblioteca 
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 Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI) 

 Áreas da Unochapecó (ACEA, ACSA, ACS, ACHJ) 

 Divisão de Acessibilidade  

 
O objetivo da proposta é integralizar as informações, elaborando uma 

metodologia específica para determinar a orientação das informações coletadas.  

O método utilizado na elaboração do instrumento de Autoavaliação 

Institucional 2016 adotado prioriza, a partir da análise dos Eixos correspondidos, a 

sua Dimensão avaliada, indicadores, conceito, forma de coleta de dados, unidade de 

medida e o setor responsável pela coleta dos dados. As tabelas a seguir indicam 

resumidamente as propostas de trabalhos desenvolvidos: 

 
Tabela 01 – Eixos e dimensões correspondentes 

EIXO DIMENSÃO 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 
Dimensão 03 – Responsabilidade Social. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS Dimensão 02 – A política para o ensino, a pesquisa, a 
pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de 
operacionalização, incluídos os procedimentos para 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, 
de monitoria e demais modalidades. 
Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade. 
Dimensão 09 – Políticas de Atendimento ao Estudante. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

Dimensão 05 – Políticas de Pessoal. 
Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional. 
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA  Dimensão 07 – Infraestrutura física. 

 Fonte: CPA Unochapecó – 2017. 

 
  

A CPA da Unochapecó, conforme o plano de trabalho proposto para 2016 

apresenta a seguir as propostas de trabalho, as quais serão destacadas com mais 

intensidade e afinco em cada capítulo do presente relatório.
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EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação 
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4  DESENVOLVIMENTO - APRESENTAÇÃO DOS DADOS, ANÁLISE E 

RECOMENDAÇÕES DA CPA 

 

 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 4.1

A UNOCHAPECÓ é uma instituição comunitária, que busca a expansão de 

suas ações através de cursos de graduação e pós-graduação que são articulados 

com a pesquisa e extensão, direcionando seus esforços para atender sua finalidade, 

objetivos, missão e visão. 

Missão: Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã.  

Visão: Ser referência como universidade comunitária reconhecida pela sua 

produção científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na 

sociedade. 

A partir da missão e visão a UNOCHAPECÓ adota como princípios 

fundamentais:  

 Formação profissional para a cidadania: aliar formação profissional e 

preparação para o exercício da cidadania 

 Gestão democrática, participativa e eficiente: ampliar e fortalecer as relações 

da Universidade com a comunidade externa. 

 Compromisso com o desenvolvimento regional: promover ações que 

contribuam com o desenvolvimento regional 

 Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão: criar, estimular e 

difundir valores culturais e conhecimentos científicos através do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

 Garantia de meios de acesso e permanência de acadêmicos na 

UNOCHAPECÓ: compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, 

permanência e sucesso dos Estudantes na universidade. 
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 Pluralismo: contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico, 

tecnológico e cultural da região do Oeste de Santa Catarina. 

 Autonomia: assegurar processos de gestão que permitam a comunidade 

acadêmica envolvimento nas decisões institucionais 

 Interdisciplinaridade: ações que norteiam e concretizam o processo de 

organização didático-pedagógica dos cursos de forma participativa e 

integrada 

 Avaliação institucional permanente: elaborar e estruturar o funcionamento dos 

cursos de graduação e sequenciais em consonância com os indicadores 

externos de qualidade e os processos de avaliação. 

A gestão institucional baseia-se no planejamento estratégico associado ao 

estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para o alcance 

das metas e objetivos institucionais. O desenvolvimento do planejamento estratégico 

é realizado por meio da utilização da metodologia de Balanced Scorecard (BSC).  

Os objetivos e estratégias do PDI no que se refere a missão e o plano de 

desenvolvimento institucional são:  

Garantia da Sustentabilidade – através da oferta compartilhada de 

componentes curriculares, implementação de novas tecnologias e busca de fontes 

alternativas de financiamento. Indicador: Resultado da Atividade Operacional. Meta: 

2014: redução do déficit de 50% comparando 2013. 2015: redução de 100% do 

déficit de 2014. 2016: obter superávit de 100 mil reais. 2017: superávit de 400 mil e 

2018: superávit de 600 mil reais. 

Assegurar o status de universidade – manutenção e consolidação dos 

programas stricto sensu. Indicador: atendimento da instituição às exigências 

estabelecidas pelo MEC no que tange aos processos de avaliação, credenciamento 

e recredenciamento de cursos. Meta: 2014 e 2015: atendimento de no mínimo 80% 

dos critérios exigidos; 2016, 2017 e 2018: atendimento de 100% dos critérios 

exigidos. 
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Aumentar a receita - novos cursos de graduação presencial, Ensino a 

distância e pós-graduação, fortalecendo as redes de pesquisa e prestação de 

serviços. Indicador: variação percentual anual da receita líquida real. Meta: 

crescimento anual de 5% ao ano para o período 2014-2018. 

Assegurar o equilíbrio econômico financeiro – redução do percentual de 

comprometimento da receita com a folha de pagamento. Indicador: total de despesa 

direta com folha de pagamento (salários e encargos) em relação à receita líquida 

total. Meta: redução dos percentuais de comprometimento. 

Melhorar a satisfação do estudante – implementação de programas de 

avaliação interna dos cursos, concessão de bolsas e auxílio para projetos aos 

estudantes. Indicador: índices de satisfação dos estudantes colhidos em pesquisa 

de satisfação. Meta: para 2014 60% dos estudantes plenamente satisfeitos e 

satisfeitos, em 2015 75%, em 2016 80% e em 2017 e 2018 85%. 

Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem - estruturação dos cursos de 

acordo com os indicadores externos de qualidade. Indicador: média ponderada dos 

CPC mais a nota Capes. Meta: de contínuo 2,80, equivalente a 3 para 2014, 

contínuo 2,95, equivalente a 4 para 2015 e notas 4 para os anos de 2016, 2017 e 

2018 para todos os cursos. 

Elevar a oferta de serviços diferenciados – oferta de novos cursos de 

graduação, pós-graduação, ensino a distância e prestação de serviços. Indicador: 

número total de novos cursos de graduação efetivados. Meta: 3 novos cursos 

efetivados em 2014, 2 em 2015, 2 em 2016, e 1 novo curso nos anos de 2017 e 

2018. 

Facilitar a inserção no mundo profissional – parcerias com entidades de 

classe e participação ativa nestes órgãos. Indicador: número de estudantes com 

emprego ao ingressar em relação ao número de estudantes com emprego ao 

concluir o curso. Meta: 2014 70% dos estudantes com emprego ao concluir o curso, 

2015 75%, em 2016 80%, 2017 85% e 2018 90%. 
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Fortalecer a gestão da marca – fortalecimento das relações da universidade 

com a comunidade externa. Indicador: total de estudantes do ensino médio que 

lembram da marca como primeira opção de IES em relação ao total de estudantes. 

Meta: 2014-67% de lembrança de marca, 2015-70 %, 2016-72%, 2017-73% e 2018-

75%. 

Elevar a margem de contribuição dos cursos – aumentar o número de alunos. 

Indicador: Margem de contribuição média realizada da instituição. Meta: 2014 35% 

de margem de contribuição média, 2015 38%, 2016 41%, 2017 44% e 2018 45%. 

Atingir padrão de gestão do ensino - incentivar e subsidiar a formação para 

docência na educação superior do corpo docente. Indicador: total de entregas das 

funções acadêmicas dentro do prazo em relação ao total de entregas no período. 

Meta: 2014 70% das entregas dentro do prazo, 2015 85%, 2016 90%, 2017 93%, 

2018 95%. 

Atingir formação profissional focada na apropriação do protagonismo (método 

científico) – estimular a criação e o fortalecimento das redes de pesquisa, rede de 

inovação e fomentar a capacidade empreendedora do estudante. Indicador: número 

de patentes encaminhadas ou em processo de registro na instituição. Meta 2017 

nenhuma patente encaminhada, 2015-1 patente, 2016-3, 2017-5 e 2018-8. 

Ampliar o acesso e acessibilidade a novas plataformas de conhecimento - 

Capacitar docentes e discentes para utilização de novas plataformas do 

conhecimento. Indicador: número de docentes que utilizam o AVA em relação ao 

total de docentes que ministram componentes curriculares nos novos PPC. Meta: 

2014: não aplicado, 2015: 20% de utilização, 2016: 45%, 2017: 60% e 2018: 100%. 

Elevar a transformação de demandas em projetos - Alinhar as atividades de 

pesquisa e as oportunidades das agências de fomento e outras instituições 

financiadoras, bem como estabelecer parcerias com poderes públicos e sociedade 

civil. Indicador: total de recursos financeiros advindos da captação e prestação de 

serviços em relação à receita líquida total. Meta 2014-3%, 2015-5%, 2016-7%, 2017-

8%, 2018-10%. 
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Atingir cultura institucional de pesquisa, inovação e empreendedorismo – 

aumentar o número de publicações em periódicos qualis e ampliar o número de 

docentes e discentes em processos de internacionalização. Indicador: nota obtida na 

avaliação trienal da Capes para cada programa stricto sensu. Meta: 2014 e 2015 

Conceito 3 em 100% dos programas stricto sensu, em 2016, 2017 e 2018 Conceito 4 

em pelo menos 2 dos programas e conceito de no mínimo 3 para os demais.  

Elevar a eficiência operacional – desenvolver as competências necessárias 

no quadro docente e técnico, bem como realizar campanhas institucionais para 

redução das despesas gerais. Indicador: redução do total das despesas gerais 

(exceto despesa com pessoal direto e indireto) em relação à receita bruta total. 

Meta: 2014-23% de redução, 2015-22%, 2016-21%, 2017 e 2018-20%. 

 

4.1.1 Projeto/processo de autoavaliação institucional 

 

A autoavaliação institucional é um processo desenvolvido pela comunidade 

interna com a finalidade de identificar o andamento e a qualidade de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e atividades de gestão acadêmica e administrativa, 

assegurando a integração de dimensões externas e internas. Tal processo é 

construído e assumido coletivamente pela comunidade acadêmica e garante a 

possibilidade de gerar informações para tomada de decisões político-pedagógicas e 

administrativas. 

A CPA trabalha constantemente no planejamento de suas ações. Fazem 

parte do planejamento conduzido pela CPA as seguintes ações em linhas gerais: 

estudos e análises para fornecer de subsídios para a fixação, aperfeiçoamento e 

modificação da política da autoavaliação institucional; planejamento e organização 

das atividades, estabelecimento dos objetivos, metodologia, procedimentos, 

estratégias, recursos e calendário de ações do processo de autoavaliação; 

sensibilização da comunidade acadêmica da importância de sua participação no 

processo; aplicação dos questionários de autoavaliação visando atingir as metas de 
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pelo menos 70% de respondentes; análise participativa dos dados da avaliação 

juntamente com os atores envolvidos no processo. 

Ainda, ações de divulgação dos resultados da autoavaliação institucional à 

direção, docentes, técnico-administrativos, coordenações de cursos, chefias de 

departamento e acadêmicos; elaboração e disponibilização dos relatórios no site da 

IES de acesso público; encaminhamento dos dados para o Comitê Gestor da 

Instituição para subsidiar a implementação das ações necessárias, e divulgação das 

conquistas da CPA. 

Ao longo do processo, ocorre a sensibilização dos alunos no sentido de 

compreenderem que a avaliação serve para nortear os professores na adoção de 

estratégias para melhora da sua aprendizagem, comportamento e desempenho 

acadêmico. É um instrumento utilizado para fornecer subsídios à instituição, num 

processo de retroalimentação. 

São utilizados como instrumentos de operacionalização formulários com 

questões específicas sobre cada dimensão, análise dos dados e autoavaliação pelos 

respectivos setores avaliados.  

A autoavaliação é aplicada em um primeiro momento à comunidade 

acadêmica da IES (alunos dos cursos de graduação, professores e funcionários 

técnico-administrativos) também envolvendo a comunidade externa por meio dos 

membros da sociedade civil; num segundo momento, é realizada a socialização dos 

processos avaliativos por meio de um Simpósio Anual. 

O método adotado parte do individual para o coletivo e orienta o processo 

quanto às decisões, técnicas e métodos de forma flexível para criar novos contornos 

e adotar políticas mais oportunas e diretamente vinculadas às situações concretas.  

A avaliação do ensino de Graduação demonstra o panorama dos cursos 

quanto ao: desempenho da coordenação; desempenho docente; desempenho 

discente; expectativa do curso pelo discente e infraestrutura relacionada ao 

desempenho das atividades de ensino de Graduação (laboratórios didáticos e de 
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informática, biblioteca, sala de aula e sala dos professores), atendimento e eficácia 

dos serviços prestados pelos setores de atendimento. 

Acadêmicos, professores e funcionários técnico-administrativos recebem 

gráficos mostrando o perfil do grupo avaliado, da infraestrutura e serviços da 

Instituição, bem como desenvolvimento do processo de avaliação e projeção das 

ações. Para esse trabalho, a CPA conta com a participação direta dos 

Coordenadores de Curso, discentes, diretores de área e de setores.  

O desenvolvimento da autoavaliação na UNOCHAPECÓ se dá pela 

realização de reuniões de estudos/trabalho e debates de sensibilização; 

sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões; realização 

de seminários internos para apresentação do SINAES e da proposta do processo de 

avaliação interna da IES; discussões internas e apresentação das sistematizações 

dos resultados; definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos 

principais segmentos da comunidade acadêmica; definição da metodologia de coleta 

e análise e de interpretação dos dados; realização da avaliação quantitativa em toda 

a comunidade; devolução de enquetes aos cursos, professores, coordenações de 

curso, estudantes e dirigentes, com recebimento das devolutivas da avaliação; 

realização da avaliação qualitativa com grupos focais para desenvolvimento de 

plano de ação, e divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica e 

externa.  

Para avaliar todos os níveis educacionais, modalidades e 

acompanhar/integrar as avaliações externas, fornecendo dados na autoavaliação, 

serão implementados os seguintes processos avaliativos: Avaliação de Cursos de 

Graduação por Coordenadores; Docentes e Estudantes; Avaliação de Pós-

graduação Lato sensu; Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu; Avaliação de 

Programas/Cursos e Projetos de Extensão; Avaliação por Desempenho de Curso: 

Enade; Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco); Avaliação 

Cursos EAD; Avaliação de estudantes Egressos.  
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Esta avaliação é um processo cíclico, criativo e renovador de análise, 

interpretação e síntese das dimensões que definem a IES. Essa fase, autocrítica, 

com desdobramentos, intitula-se interna por compreender ações desenvolvidas por 

agentes internos à própria Instituição. A utilização de instrumentos de avaliação nas 

ações e processos da IES, bem como seus resultados com a participação de toda a 

comunidade envolvida, contribui para identificar fragilidades e corrigi-las, para dar 

continuidade ao desenvolvimento e à consolidação da Avaliação Institucional 

permanente e à socialização das informações com a comunidade interna e externa. 

A metodologia é baseada nos princípios das avaliações envolvidas com os 

atores sociais pertencentes à instituição e a sua infraestrutura. Estas avaliações 

possuem abordagem qualitativa (busca compreender o ponto de vista dos 

envolvidos quanto às características de um programa e seus resultados) e 

quantitativa (parte de parâmetros pré-estabelecidos, que possam ser traduzidos em 

termos numéricos). Contudo, estas duas abordagens não têm que ser mutuamente 

excludentes e a maioria das avaliações pode se beneficiar da incorporação de 

ambas. Este é um instrumento de articulação e interação para o desenvolvimento e 

gestão do conhecimento que poderá contribuir para o desenvolvimento social e 

qualidade acadêmica. 

O ciclo atual prevê a elaboração de relatórios parciais para 2015 e 2016 e o 

relatório final para o ano base de 2017. A Unochapecó fornece este relatório anual 

desde 2010 via sistema e-MEC, sendo que todos os arquivos síntese estão 

disponíveis para consulta pública através do site: www.unochapeco.edu.br/cpa.  

A construção desse relatório de autoavaliação institucional leva em 

consideração as 10 dimensões do Sinaes estabelecidas na Lei 10.861/2014. A partir 

do relatório de autoavaliação de 2014 a Unochapecó adota metodologicamente o 

agrupamento das 10 dimensões em 05 eixos estruturantes, conforme a Nota 

Técnica Nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC e o novo instrumento de 

avaliação institucional externa. 
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Para subsidiar o relatório de autoavaliação serão elaborados outros relatórios 

que irão corroborar com os dados finais deste instrumento: Relatório de Avaliação 

de Cursos de Graduação por Coordenadores; Docentes e Estudantes; Relatório de 

Avaliação de Pós-graduação Lato sensu; Relatório de Avaliação de Pós-graduação 

Stricto sensu; Relatório de Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de 

Extensão; Relatório de Avaliação por Desempenho de Curso: Enade; Relatório de 

Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco); Relatório de 

Avaliação Cursos EAD; Relatório de Avaliação de estudantes Egressos; Relatório de 

Avaliação Clima Organizacional; Relatório de Avaliação Gestores Acadêmicos; 

Relatório de Avaliação de Perfil de Ingressante; Relatório de Concluintes e Relatório 

de Avaliação de Componentes Curriculares. 

 

4.1.2 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

(indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para 

transformação de Organização Acadêmica). 

Em cumprimento à Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). 

A CPA é composta após processo seletivo por segmento, sendo designada 

por meio de Portaria tendo representantes tanto da comunidade interna quanto da 

comunidade externa. A comunidade interna possui as seguintes representações: o 

coordenador / presidente da CPA, 04 docentes, sendo escolhidos por Área definidos 

pelo Conselho respectivo de Área, 02 técnicos administrativos escolhidos por 

processo coordenado pela Diretoria de Desenvolvimento Humano, 02 discentes 

definidos pelo Diretório Acadêmico (DCE).  A comunidade externa possui 02 

representantes da sociedade civil definidos pela reitoria.  

Os atuais componentes da CPA foram designados por Ato da Reitoria, 

conforme PORTARIA N. 113/REITORIA/2016, que nomeou os representantes do 

corpo docente, técnico-administrativo, discente e sociedade civil organizada na 
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Comissão Própria de Avaliação (CPA), de forma a assegurar a participação de todos 

os segmentos da comunidade universitária. Nesta composição cada segmento tem 

direito a um suplente. O mandato dos membros da CPA é de 3 anos, sendo que a 

renovação é de 50% no terceiro ano de mandato. Os representantes são 

selecionados para um mandato de 3 anos a partir de processo de edital próprio, sem 

privilégio para a maioria absoluta de um dos segmentos.  

A comunidade acadêmica participa do processo de autoavaliação, quer seja 

como integrante da CPA ou como respondente dos questionários avaliativos ou 

ainda como participante nas discussões de resultados propostas pela CPA. Os 

instrumentos de avaliação são preenchidos por docentes, técnico-administrativos, 

coordenações de cursos, chefias de departamento e acadêmicos. 

No Triênio de 2015 a 2017, a CPA pretende ampliar e adequar os seus 

instrumentos de avaliação interna qualificando os instrumentos de coleta de dados, 

bem como, suas devolutivas de avaliação. Para avaliar todos os níveis educacionais, 

modalidades e acompanhar/integrar as avaliações externas, fornecendo dados à 

autoavaliação. Nesse sentido serão implementados os seguintes processos 

avaliativos:  

 Avaliação de Cursos de Graduação por Coordenadores; Docentes e 

Estudantes, 

 Avaliação de Pós-graduação Lato sensu; 

 Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu; 

 Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de Extensão;  

 Avaliação por Desempenho de Curso: Enade; 

 Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco). 

 Avaliação Cursos EAD.  

 Avaliação de estudantes Egressos.  

No que tange a AVALIAÇÃO INTERNA de cursos prospectando as melhorias 

continuas pautadas pela apresentação das enquetes de Avaliação de Curso e 

Ensino Aprendizagem e os relatórios do ENADE, a CPA elaborou uma 
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proposta/plano que deverá ser discutido, avaliado e conceituado pelos respectivos 

NDE’s de cada curso da instituição e ser previamente apresentado ao final de cada 

ano para a Comissão Própria de Avaliação. Este instrumento qualitativo visa 

conhecer as peculiaridades, especificidades dos cursos de graduação para 

esquadrinhar as Ações de melhorias do Curso sobre os dados Quantitativos 

Apresentados (2015 – 2017).  Por sua vez a CPA com os dados apresentados 

deverá compartilhar as informações junto aos gestores acadêmicos. 

Para a elaboração de uma proposta consistente e respaldada pela 

comunidade interna e apoiada da comunidade externa, optou-se por um processo 

participativo e democrático, envolvendo todos os segmentos da Instituição e 

representantes da comunidade externa. Nesse processo foram consideradas 

avaliações e discussões, definindo-se os parâmetros a serem avaliados.  

A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo 

e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

Instituição. Essa fase intitula-se interna por compreender ações desenvolvidas por 

agentes internos à própria Instituição, portanto uma fase de autocrítica, com 

desdobramentos necessários que tal exercício avaliativo pode proporcionar. 

O desenvolvimento da autoavaliação na UNOCHAPECÓ compreende as 

seguintes atividades que envolvem a comunidade: 

 Realização de reuniões de estudos e de trabalho ou debates de 

sensibilização; 

 Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões; 

 Realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, 

apresentação da proposta do processo de avaliação interna da IES, 

discussões internas e apresentação das sistematizações dos resultados e 

outros; 

 Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos 

docentes; estudo de evasão etc.); 
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 Definição da metodologia de coleta e análise e de interpretação dos dados, 

no âmbito da CPA e fundamentada nas reuniões coletivas anteriores; 

 Realização da avaliação quantitativa em toda a comunidade; 

 Devolução de enquetes aos cursos, aos professores, coordenação de curso, 

estudantes e dirigentes; 

 Recebimento das devolutivas da avaliação por área; 

 Realização da avaliação qualitativa, com grupos focais para desenvolvimento 

de plano de ação mediante dados quantitativos apresentados.  

 Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica e externa.  

A CPA tem trabalhado para alcançar a participação de pelo menos 70% da 

comunidade acadêmica nos questionários da autoavaliação, buscando reforçar dia a 

dia o papel da comunidade no crescimento da instituição por meio do processo. Com 

um histórico de respondentes do questionário de aproximadamente 70% do total, a 

responsabilidade da CPA em mostrar seu papel ativo na IES torna-se ainda maior. 

Para atingir estes altos níveis de adesão ao processo, a CPA trabalha com 

campanhas de sensibilização da comunidade acadêmica que envolve a divulgação 

das principais conquistas da CPA a partir das autoavaliações. Isso reforça a 

participação da comunidade acadêmica e faz com que a CPA tenha maior 

confiabilidade nos dados obtidos. Conscientizar a comunidade acadêmica e civil da 

importância da autoavaliação como um processo de melhorias está de acordo com a 

visão da instituição, de “ser referência como universidade comunitária reconhecida 

pela produção científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na 

sociedade”, e a opinião de quem participa desses processos é o que nos propiciará 

o melhor caminho a seguir. Nesse intuito, buscam-se através de campanhas 

publicitárias, com folders, banners online, cartazes, panfletos e todos os amparos 

publicitários, o engajamento da comunidade, para que, com a participação de todos 

nas enquetes, possamos construir e sensibilizar a autoavaliação. Para isso, 

comunicamos os percentuais de participação curso a curso, buscando atingir metas 

estatísticas de efetiva participação e repassando os resultados obtidos sendo esses 
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apresentados aos gestores e para cada NDE (Núcleo Docente Estruturante) e 

colegiados de curso, bem como solicitando um PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS 

para esses, sobre os dados apresentados fortalecendo com isso uma atuação 

prática e efetiva de todo. 

Em de 2014 á 2016 as avaliações propostas pela CPA tiveram os seguintes 

índices de participação: 

 

Tabela 02: Avaliações disponibilizadas em 2014 e percentual de adesão 

Enquete Público População Respondentes  Percentual de 
Participação% 

Perfil do ingressante 
2014/1 

Discentes 1414 936 66,20% 

Perfil do ingressante 
2014/2 

Discentes 610 134 21,97% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2014/1 – Componentes 
Curriculares 

Docentes 1440 560 38,89% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2014/2 Componentes 
Curriculares 

Discentes 38778 8016 20,67% 

Avaliação de curso de 
graduação 2014/1 

Docentes 551 322 58,44% 

Avaliação de curso de 
graduação 2014/2 

Discentes 4385 1191 27,16% 

Avaliação do Clima 
Organizacional 2014/1 

Docentes 564 117 20,74% 

Avaliação do Clima 
Organizacional 2014/1 

Técnicos 
Administrativos 

417 145 34,77% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2014/1 

Gestores / 
diretores 

97 20 20,61% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2014/2 

Gestores / 
diretores 

Avaliação 
aplicada 
apenas 1 vez 
por ano 

- - 

FONTE: CPA 2016.  
* Enquetes geradas de acordo com o número de disciplinas ministradas em cada semestre. 

 

Em 2015, as avaliações disponibilizadas estão registradas na Tabela 03: 
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Tabela 03: Avaliações disponibilizadas em 2015 e percentual de adesão: 

Enquete Público População Respondentes  Percentual de 
Participação

% 

Perfil do ingressante 
2015/1 

Discentes 1361 773 56,80% 

Perfil do ingressante 
2015/2 

Discentes 628 204 32,48% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2015/1 – Componentes 
Curriculares 

Docentes 991 287 28,96% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2015/2 Componentes 
Curriculares 

Discentes 16518 3746 22,68% 

Avaliação de curso de 
graduação 2015/1 

Docentes 551 241 43,74% 

Avaliação de curso de 
graduação 2015/2 

Discentes 4531 1225 27,04% 

Avaliação do Clima 
Organizacional 2015/1 

Docentes 442 108 19,64% 

Avaliação do Clima 
Organizacional 2015/¨1 

Técnicos 
Administrativos 

366 92 20,09% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2015/1 

Gestores / 
diretores 

97 30 30,92% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2015/2 

Gestores / 
diretores 

Realizada 1 
vez por ano 

- - 

FONTE: CPA 2016.  

* Enquetes geradas de acordo com o número de disciplinas ministradas em cada semestre. 

 
A adesão à avaliação de curso e perfil do ingressante aplicadas em 2016 pode ser 

analisada na tabela 04. 
 

Tabela 04: Avaliações disponibilizadas em 2016 e percentual de adesão. 

Enquete Público População Respondentes  Percentual de 
Participação

% 

Perfil do ingressante 
2016/1 

Discentes 1356 415 30,60% 

Perfil do ingressante 
2016/2 

Discentes 431 123 28,54% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2016/1 – Componentes 
Curriculares 

Docentes 420 303 72,14% 

Avaliação do processo 
ensino aprendizagem* 
2016/2 Componentes 

Discentes 16026 6484 40,46% 
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Curriculares 

Avaliação de curso de 
graduação 2016/1 

Docentes 497 428 86,12% 

Avaliação de curso de 
graduação 2016/2 

Discentes 3588 1677 54,73% 

Avaliação do Clima 
Organizacional 2016/1 

Docentes e 
Técnicos 

Administrativos 

923 284 30,76% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2016/1 

Gestores / 
diretores 

82 23 28,04% 

Avaliação Gestores 
Acadêmicos 2016/2 

Gestores / 
diretores 

Realizada uma 
vez por ano 

- - 

FONTE: CPA 2016.  

* Enquetes geradas de acordo com o número de disciplinas ministradas em cada semestre. 

 
Abaixo segue os gráficos referentes à participação dos gestores nas 

avaliações de 2015 e 2016 (Os dados de 2014 não foram encontrados). 

 
GRAFICO 01 : Participação Gestores na Avaliação Institucional 2015 -2016. 

 
Fonte CPA 2016.  

 

Gráfico referente à participação dos funcionários (Técnicos e Docentes) na 

avaliação de clima organizacional nos anos de 2014, 2015 e 2016. 
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GRAFICO 02 : Participação de Técnicos e Funcionários Avaliação Institucional 2015 -2016. 

 

Fonte CPA 2016.  

 

 

4.1.3 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação 

dos resultados (indicador aplicado para fins de Recredenciamento e 

Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica). 

No processo de avaliação institucional, a Avaliação Externa é essencial. Ao 

recebermos comissões de especialistas, por meio de comissões externas, passamos 

por um processo de reconhecer nossos potenciais, bem como fragilidades 

desenvolvidas na Unochapecó, o que contribui eminentemente para regulamentar 

nossas políticas institucionais. Essas comissões ajudam a identificar pontos fortes e 

fracos da avaliação interna, sinalizando potencialidades e debilidades institucionais, 

apresentando críticas e sugestões de melhoria ou, mesmo, de providências a serem 

tomadas - seja pela própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC e 

anteriormente pelo CEE/SC. 

Em 2015, a Unochapecó protocolou pedido de credenciamento junto ao 

Sistema Federal de Ensino, a partir desse ano, as avaliações dos cursos de 

graduação passaram a ser realizadas pelo MEC. No que tange aos processos de 

26,76% 

19,84% 

30,77% 

2014 2015 2016

Índice de Participação de 
funcionários 

Índice de Participação
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reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, a universidade investe 

em conscientização junto aos docentes e estudantes, possuindo um setor 

especializado para acompanhar as visitas avaliativas.  

A CPA participa do processo de análise da instituição tanto por meio de 

instrumentos de avaliações externas recebidas in loco, quanto por meio da 

autoavaliação. 

Com relação às avaliações externas, a CPA acompanha anualmente os 

resultados dos indicadores derivados do ENADE e das avaliações recebidas in loco. 

A CPA desenvolve estudos analíticos com base nas planilhas de resultados das 

avaliações internas e externas e os discute em reuniões com os membros do NDE 

dos cursos de graduação, a fim de direcionar as intervenções para melhorias 

institucionais.  

Entendemos a avaliação do ENADE como compromisso institucional dentre 

todos os agentes do processo de ensino aprendizagem juntamente com o órgão de 

gestão como a Vice Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse sentido, o 

Núcleo Avaliação e Regulação da Instituição visa promover e desenvolver 

juntamente com a CPA diversas atividades dentre elas: conscientização dos 

estudantes sobre a importância da realização do exame, aplicação de provas e 

simulados como fomento e preparação, esclarecimento sobre o processo avaliativo 

bem como resultados e consequências.  

Para consolidar as avaliações externas a CPA promover as melhorias 

indicadas/ sugeridas e propostas nos processos de avaliações externas (in loco), 

mediante os diagnósticos apresentados pelos avaliadores e apresentados 

devidamente á cada coordenação de curso e gestores acadêmicos.  

Nas autoavaliações institucionais desenvolvidas anualmente, a CPA promove 

inicialmente, junto à comunidade interna, a coleta de dados referentes aos aspectos 

didático-pedagógicos, atendimento, políticas de pessoal, comunicação e 

infraestrutura, sempre seguindo os eixos e dimensões propostos pelo Sinaes e, 
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posteriormente, analisa os dados de forma crítica, apontando deficiências e 

propondo melhorias. 

A Comissão Própria de Avaliação na sua condição de autonomia e órgão 

consultivo identifica que no último ciclo parcial deste triênio há um comprometimento 

dos gestores acadêmicos em executar as ações propostas pela CPA para melhorias 

contínuas, sendo perceptível que as recomendações realizadas no Relatório de 

Autoavaliação de 2015 estão executadas ou parcialmente executadas em sua 

grande maioria. 

Entende-se que a atual comissão poderá desempenhar melhor suas 

atribuições qualificando o processo de devoluções, através do acompanhamento do 

ciclo avaliativo, a qual finda com a socialização das ações propostas para correção 

das fragilidades dos cursos. 

Os resultados obtidos são apresentados em um primeiro momento aos 

diretores, coordenadores de curso e gestores de setores, depois são sumarizados 

por curso e setor e enviados aos responsáveis para apresentação e debate com os 

colaboradores da equipe e com os acadêmicos. Para realizar este processo a CPA 

realiza e promove a coleta, organização, análise de informações, elaboração de 

relatórios e análises das atividades referentes à avaliação de cursos, programas, 

projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais. 

Dimensionando os pontos fortes e fracos, com o intuito de (re)dimensionar e 

(re)orientar a gestão acadêmica e administrativa; 

Com base nos dados apresentados, são discutidos pontos fortes, pontos 

fracos e propostas de sugestões para melhorias. Os resultados dessas avaliações 

compõem o relatório geral de Avaliação Institucional e também servem de subsídio 

para o planejamento estratégico da Unochapecó e revisão do PDI. 

Para os processos avaliativos dos cursos de graduação há entrega de 

resultados individuais, por meio de socialização de reuniões agendadas com NDE´s 

e colegiados de curso.  
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No que tange a avaliação interna de cursos prospectando as melhorias 

continuas pautadas pela apresentação das enquetes de Avaliação de Curso e 

Ensino Aprendizagem a CPA elaborou uma proposta/plano que deverá ser discutido, 

avaliado e conceituado pelos respectivos NDE’s de cada curso da instituição e ser 

previamente apresentado ao final de cada ano para a Comissão Própria de 

Avaliação. Este instrumento qualitativo visa conhecer as peculiaridades, 

especificidades dos cursos de graduação para esquadrinhar as Ações de melhorias 

do Curso sobre os dados Quantitativos Apresentados (2015 – 2017).  Por sua vez a 

CPA com os dados apresentados deverá compartilhar as informações junto aos 

gestores acadêmicos. 

Os relatórios de autoavaliação são divulgados no site da instituição, e as 

principais conquistas da comunidade a partir da autoavaliação são divulgadas via e-

mail, SMS, mídias sociais e mídia impressa.  

Para elaborar o relatório de autoavaliação serão elaborados outros relatórios 

que irão corroborar com os dados finais deste instrumento, são eles: 

 Relatório de Avaliação de Cursos de Graduação por Coordenadores; 

Docentes e Estudantes, 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Lato sensu; 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu; 

 Relatório de Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de Extensão;  

 Relatório de Avaliação por Desempenho de Curso: Enade; 

 Relatório de Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco). 

 Relatório de Avaliação Cursos EAD. 

 Relatório de Avaliação de estudantes Egressos.  

 Relatório de Avaliação Clima Organizacional 

 Relatório de Avaliação Gestores Acadêmicos 

 Relatório de Avaliação de Perfil de Ingressante 

 Relatório de Concluintes 

 Relatório de Avaliação de Componentes Curriculares 
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4.1.4  Elaboração do relatório de autoavaliação (indicador aplicado para fins de 

Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização 

Acadêmica). 

O relatório de autoavaliação é a base para a Instituição analisar e reorganizar 

o planejamento de suas ações. Ações de fácil resolutividade são realizadas em curto 

prazo e as ações de média e alta complexidade passam a compor o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI.  

O objetivo do relatório é consolidar todo o resultado do processo da 

autoavaliação, juntamente com a análise e interpretação dos dados e, se possível, 

com os resultados da avaliação de cursos e de ensino-aprendizagem, no período do 

triênio do ciclo atual da CPA. Este é um importante instrumento para a tomada de 

decisão, sendo um relatório abrangente e detalhado, o qual contém, além das 

análises, críticas e sugestões que contribuem para a gestão da Universidade. Os 

destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Essa diversidade de leitores exige a clareza na 

comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados. 

Além disso, há sugestões de ações para promoção de melhorias de natureza 

administrativa, política, pedagógica e técnico-científica. 

Para elaborar o relatório de autoavaliação serão elaborados outros relatórios 

que irão corroborar com os dados finais deste instrumento, são eles: 

 Relatório de Avaliação de Cursos de Graduação por Coordenadores; 

Docentes e Estudantes, 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Lato sensu; 

 Relatório de Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu; 

 Relatório de Avaliação de Programas / Cursos e Projetos de Extensão;  

 Relatório de Avaliação por Desempenho de Curso: Enade; 

 Relatório de Avaliação de Desempenho dos Avaliadores Externos (in loco). 

 Relatório de Avaliação Cursos EAD. 
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 Relatório de Avaliação de estudantes Egressos.  

 Relatório de Avaliação Clima Organizacional 

 Relatório de Avaliação Gestores Acadêmicos 

 Relatório de Avaliação de Perfil de Ingressante 

 Relatório de Concluintes 

 Relatório de Avaliação de Componentes Curriculares 

Os roteiros propostos para elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

(questionários) serão Anexados em cada relatório anual e os modelos de avaliações 

poderão ser alterados e serão elaborados pela CPA de acordo com as demandas 

específicas de processos avaliativos. 

A CPA desenvolve uma planilha para acompanhamento do PDI e seguir uma 

proposta de estrutural que estudos os indicadores para cada eixo, que pode ser 

visualizado no quadro 2. Esta planilha deverá ter acompanhamento e auxílio de 

coleta de dados através da Diretoria de Planejamento e Controle da Unochapecó 

(DPC).   

O relatório de autoavaliação institucional é elaborado de forma coletiva, com a 

participação de todos os membros da CPA. Anualmente, a partir do mês de 

dezembro, inicia-se a redação do relatório. A CPA desenvolveu um sistema próprio 

para a coleta das informações que são inseridas na avaliação, o que contribui para a 

compilação do texto final.  

Entende-se que a atual comissão poderá desempenhar melhor suas 

atribuições qualificando o processo de devoluções, através do acompanhamento do 

ciclo avaliativo, o qual finda com a socialização das ações propostas para correção 

das fragilidades dos cursos. Neste processo adotou-se o método qualitativo aplicado 

aos cursos, por meio de socialização do plano de ação. 

Seguindo as instruções constantes na nota técnica INEP nº 065 2014 são 

feitas duas versões do relatório: 
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Versão Parcial: O relatório parcial deverá contemplar as informações e 

ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando 

os eixos trabalhados. 

Versão Integral: O relatório integral deverá contemplar as informações e 

ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como 

discutir o conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores, 

explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Deverá, 

ainda, apresentar um plano de ações de melhoria à IES. 

O ciclo atual prevê a elaboração de relatórios parciais para os anos de 2015 e 

2016 e o relatório final para o ano base de 2017. Mas, a Unochapecó fornece 

relatório anual desde 2010, via sistema e-Mec e todos disponíveis para consulta 

pelas comissões do MEC (arquivo expendido) e para a comunidade (arquivo 

síntese) através do site: www.unochapeco.edu.br/cpa, e realiza divulgação por meio 

de Simpósio Anual da CPA, para apresentação dos dados coletados e a avaliação 

com propostas e sugestões de melhorias institucionais.  

A Unochapecó vem cumprindo o desafio de uma avaliação institucional com 

finalidades construtiva e formativa, tornando o processo de autoavaliação 

institucional permanente, de modo a sensibilizar e envolver continuamente os 

integrantes da comunidade acadêmica nas discussões e análises, fomentando a 

cultura da avaliação participativa. 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Dimensão 01 – Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 
Dimensão 03 – Responsabilidade Social. 
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 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4.2

4.2.1 Missão institucional, metas e objetivos do PDI. 

A UNOCHAPECÓ é uma instituição comunitária, que busca a expansão de 

suas ações através de cursos de graduação e pós-graduação que são articulados 

com a pesquisa e extensão, direcionando seus esforços para atender sua finalidade, 

objetivos, missão e visão. 

Missão: Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã.  

Visão: Ser referência como universidade comunitária reconhecida pela sua 

produção científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na 

sociedade. 

A partir da missão e visão a UNOCHAPECÓ adota como princípios 

fundamentais:  

 Formação profissional para a cidadania: aliar formação profissional e 

preparação para o exercício da cidadania 

 Gestão democrática, participativa e eficiente: ampliar e fortalecer as relações 

da Universidade com a comunidade externa 

 Compromisso com o desenvolvimento regional: promover ações que 

contribuam com o desenvolvimento regional 

 Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão: criar, estimular e 

difundir valores culturais e conhecimentos científicos através do ensino, da 

pesquisa e da extensão 

 Garantia de meios de acesso e permanência de acadêmicos na 

UNOCHAPECÓ: compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, 

permanência e sucesso dos Estudantes na universidade 

 Pluralismo: contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico, 

tecnológico e cultural da região do Oeste de Santa Catarina 
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 Autonomia: assegurar processos de gestão que permitam a comunidade 

acadêmica envolvimento nas decisões institucionais 

 Interdisciplinaridade: ações que norteiam e concretizam o processo de 

organização didático-pedagógica dos cursos de forma participativa e 

integrada 

 Avaliação institucional permanente: elaborar e estruturar o funcionamento dos 

cursos de graduação e sequenciais em consonância com os indicadores 

externos de qualidade e os processos de avaliação. 

 

A gestão institucional baseia-se no planejamento estratégico associado ao 

estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para o alcance 

das metas e objetivos institucionais. O desenvolvimento do planejamento estratégico 

é realizado por meio da utilização da metodologia de Balanced Scorecard (BSC).  

Os objetivos e estratégias do PDI no que se refere a missão e o plano de 

desenvolvimento institucional são: 

Garantia da Sustentabilidade – através da oferta compartilhada de 

componentes curriculares, implementação de novas tecnologias e busca de fontes 

alternativas de financiamento. Indicador: Resultado da Atividade Operacional. Meta: 

2014 redução do déficit de 50% comparando 2013, 2015 redução de 100% do déficit 

de 2014, 2016 obter superávit de 100 mil reais, 2017 superávit de 400 mil e 2018 

superávit de 600 mil reais. 

Assegurar o status de universidade – manutenção e consolidação dos 

programas stricto sensu. Indicador: atendimento da instituição às exigências 

estabelecidas pelo MEC no que tange aos processos de avalição, credenciamento e 

recredenciamento de cursos. Meta: 2014 e 2015, atendimento de no mínimo 80% 

dos critérios exigidos; 2016, 2017 e 2018  atendimento de 100% dos critérios 

exigidos. 

Aumentar a receita - novos cursos de graduação presencial ensino a 

distância e pós-graduação, fortalecendo as redes de pesquisa e prestação de 
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serviços. Indicador: variação percentual anual da receita líquida real. Meta: 

crescimento anual de 5% ao ano para o período 2014-2018. 

Assegurar o equilíbrio econômico financeiro – redução do percentual de 

comprometimento da receita com a folha de pagamento. Indicador: total de despesa 

direta com folha de pagamento (salários e encargos) em relação à receita líquida 

total. Meta: redução dos percentuais de comprometimento. 

Melhorar a satisfação do estudante – implementação de programas de 

avaliação interna dos cursos, concessão de bolsas e auxílio para projetos aos 

estudantes. Indicador: índices de satisfação dos estudantes colhidos em pesquisa 

de satisfação. Meta: para 2014, 60% dos estudantes plenamente satisfeitos e 

satisfeitos, em 2015 75%, em 2016 80% e em 2017 e 2018 85%. 

Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem - estruturação dos cursos 

de acordo com os indicadores externos de qualidade. Indicador: média ponderada 

dos CPC mais a nota Capes. Meta: de contínuo 2,80, equivalente a 3 para 2014, 

contínuo 2,95, equivalente a 4 para 2015 e notas 4 para os anos de 2016, 2017 e 

2018 para todos os cursos. 

Elevar a oferta de serviços diferenciados – oferta de novos cursos de 

graduação, pós-graduação, ensino a distância e prestação de serviços. Indicador: 

número total de novos cursos de graduação efetivados. Meta: 3 novos cursos 

efetivados em 2014, 2 em 2015, 2 em 2016, e 1 novo curso nos anos de 2017 e 

2018. 

Facilitar a inserção no mundo profissional – parcerias com entidades de 

classe e participação ativa nestes órgãos. Indicador: número de estudantes com 

emprego ao ingressar em relação ao número de estudantes com emprego ao 

concluir o curso. Meta: 2014 70% dos estudantes com emprego ao concluir o curso, 

2015 75%, em 2016 80%, 2017 85% e 2018 90%. 

Fortalecer a gestão da marca – fortalecimento das relações da universidade 

com a comunidade externa. Indicador: total de estudantes do ensino médio que 

lembram da marca como primeira opção de IES em relação ao total de estudantes. 
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Meta: 2014-67% de lembrança de marca, 2015-70 %, 2016-72%, 2017-73% e 2018-

75%. 

Elevar a margem de contribuição dos cursos – aumentar o número de 

alunos. Indicador: Margem de contribuição média realizada da instituição. Meta: 

2014 35% de margem de contribuição média, 2015 38%, 2016 41%, 2017 44% e 

2018 45%. 

Atingir padrão de gestão do ensino - incentivar e subsidiar a formação para 

docência na educação superior do corpo docente. Indicador: total de entregas das 

funções acadêmicas  dentro do prazo em relação ao total de entregas no período. 

Meta: 2014 70% das entregas dentro do prazo, 2015 85%, 2016 90%, 2017 93%, 

2018 95%. 

Atingir formação profissional focada na apropriação do protagonismo 

(método científico) – estimular a criação e o fortalecimento das redes de pesquisa, 

rede de inovação e fomentar a capacidade empreendedora do estudante. Indicador: 

número de patentes encaminhadas ou em processo de registro na instituição. Meta 

2017 nenhuma patente encaminhada, 2015-1 patente, 2016-3, 2017-5 e 2018-8. 

Ampliar o acesso e acessibilidade a novas plataformas de conhecimento 

- Capacitar docentes e discentes para utilização de novas plataformas do 

conhecimento. Indicador: número de docentes que utilizam o AVA em relação ao 

total de docentes que ministram componentes curriculares nos novos PPC. Meta: 

2014 não aplicado, 2015-20% de utilização, 2016-45%, 2017-60% e 2018-100%. 

Elevar a transformação de demandas em projetos - Alinhar as atividades 

de pesquisa e as oportunidades das agências de fomento e outras instituições 

financiadoras, bem como estabelecer parcerias com poderes públicos e sociedade 

civil. Indicador: total de recursos financeiros advindos da captação e prestação de 

serviços em relação à receita líquida total. Meta 2014-3%, 2015-5%, 2016-7%, 2017-

8%, 2018-10%. 

Atingir cultura institucional de pesquisa, inovação e empreendedorismo 

– aumentar o número de publicações em periódicos qualis e ampliar o número de 
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docentes e discentes em processos de internacionalização. Indicador: nota obtida na 

avaliação trienal da Capes para cada programa stricto sensu. Meta: 2014 e 2015 

Conceito 3 em 100% dos programas stricto sensu, em 2016, 2017 e 2018 Conceito 4 

em pelo menos 2 dos programas e conceito de no mínimo 3 para os demais.  

Elevar a eficiência operacional – desenvolver as competências necessárias 

no quadro docente e técnico, bem como realizar campanhas institucionais para 

redução das despesas gerais. Indicador: redução do total das despesas gerais 

(exceto despesa com pessoal direto e indireto) em relação à receita bruta total. 

Meta: 2014-23% de redução, 2015-22%, 2016-21%, 2017 e 2018-20%. 

 

4.2.2  Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de pós-

graduação. 

 

Em conformidade com a Missão da Instituição, o conjunto das ações 

propostas e realizadas na Unochapecó sempre foi orientada pela busca na 

excelência da qualidade acadêmica.  

A instituição, baseada na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação, 

promove atividades de ensino que permitem a inovação, a interatividade e o 

protagonismo na aula universitária, visando a formação de profissionais aptos a 

reunir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas, 

buscando soluções comprometidas com a transformação social e baseadas na ética 

e apoiados em sólidos conhecimentos científicos.  

São diretrizes institucionais: a reafirmação da responsabilidade social da 

Universidade, articulando com a sociedade civil e poder público a criação e a 

manutenção de cursos, programas, projetos e demais atividades necessárias para o 

desenvolvimento da região; a articulação do processo de formação de profissionais 

com os contextos local e global, tendo em vista a produção e difusão do 

conhecimento; a qualificação dos programas e projetos de pós-graduação; a 

implementação de políticas de investimento de criação e incremento das condições 
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para implantação, manutenção e qualificação de programas stricto sensu; a 

contribuição com o processo de desenvolvimento regional sustentável; o 

estabelecimento de políticas de parcerias externa. A Universidade tem como 

prioridade a valorização do capital intelectual, simbolizado no corpo docente 

qualificado. 

A Unochapecó em seu PDI define como diretrizes para o ensino de 

graduação e sequencial: Fundamentação dos PPC’s nas diretrizes curriculares 

nacionais e ordenamentos institucionais; Estruturação e funcionamento dos cursos 

de graduação e sequenciais em consonância com os indicadores externos de 

qualidade e os processos de avaliação; Processo seletivo para contratações 

docentes, pautado em critérios institucionais; Ampliação e atualização do acervo 

bibliográfico e referências online; Qualificação e otimização dos serviços ofertados 

aos docentes e discentes; Compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, 

permanência e sucesso dos estudantes na universidade; Apoio à organização 

estudantil; Inovação e flexibilidade na estrutura curricular. 

Ainda: Oferta compartilhada de componentes curriculares; Implementação de 

novas tecnologias na Universidade; Articulação dos cursos com os egressos; 

Formação para a docência na educação superior; Adoção de princípios na avaliação 

da aprendizagem universitária da Unochapecó; Implementação de programas de 

avaliação interna dos cursos; Implementação de política de estágios que contemple 

as especificidades das licenciaturas, do bacharelado e demais cursos oferecidos 

pela Unochapecó; Iniciação científica como estratégia de formação profissional e 

apropriação do método científico; Extensão como estratégia privilegiada de inserção 

comunitária e formação profissional cidadã; Formação humanística, técnica, ética, 

estética e social; Estímulo ao debate epistemológico e didático-pedagógico em torno 

das mudanças nas formas de conceber e produzir o conhecimento; Fomento à 

produção e disseminação do conhecimento e Ampliação e fortalecimento das 

relações da Universidade com a comunidade externa. 
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Os principais indicadores relacionados às atividades de ensino de graduação 

e pós-graduação estão representados nas ações, programas e projetos institucionais 

que envolvem públicos e finalidades específicas, fortalecendo-se em suas 

complementaridades: 

2014: Alteração dos PPC de todos os cursos da IES, com vistas à 

reorientação do modelo de ensino proposto; Capacitações docentes para utilização 

de ferramentas digitais; Implementação das ferramentas AVA e TDE nos 

componentes curriculares e atualmente aperfeiçoamento do sistema Minha Uno; 

Atuação da comissão de portfólio de cursos, que tem por objetivo identificar e 

sistematizar informações estratégicas referentes aos cursos de graduação da 

Unochapecó, como indicadores de demanda, ociosidade e estrutura institucional; 

Criação de novos cursos de graduação (Medicina Veterinária e Biblioteconomia, 

esse último na modalidade de Educação á Distância); Desenvolvimento de projetos 

de iniciação científica no âmbito dos cursos de graduação e Criação da Comissão de 

Acompanhamento da Pessoa com Deficiência. 

2015: Migração para o Sistema Nacional de Avaliação; Início das atividades 

da Farmácia Escola no campus Chapecó; Ampliação de salas de aula e laboratórios; 

Implementação de ações relacionadas à qualidade do ensino e da aprendizagem; 

Portal do Conhecimento – Unoplus; Ampliação do número de alunos beneficiados 

com bolsa de estudos; Criação do NDU – Núcleo do Desporto Universitário; 

Intensificação da mobilidade acadêmica e Implantação do museu itinerante de 

ciência e tecnologia. 

2016: Reestruturação do modelo EAD da instituição; Melhorias nas 

plataformas de acesso do aluno; Readequação das estruturas administrativas, 

objetivando a satisfação do aluno, a exemplo da criação da central de 

relacionamento; Melhorias nas estruturas físicas para contemplar pessoas com 

necessidades especiais (acessibilidade do campus); Ampliação do acervo 

bibliográfico físico e online; Realização de atividades com os alunos visando 

melhores índices no ENADE – criação da Comissão Enade 2016; Implantação do 
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ambulatório de Medicina; Fomento junto ao corpo docente de metodologias ativas de 

ensino; Ampliação no número de publicações em periódicos Quallis CAPES; Início 

da construção das unidades de apoio ao curso de Medicina Veterinária (Colégio 

Agrícola e Polícia Militar). 

Metas para 2017: Foco na qualidade acadêmica, que norteará as ações e o 

portfolio de cursos da IES; Os objetivos de atingir desempenho satisfatório em todos 

os cursos na avaliação do MEC/INEP e índice de satisfação nos cursos de 

graduação; aprimoramento na gestão acadêmica com foco na racionalização de 

processos e na qualidade total; continuidade e ampliação do papel dos NDE’s dos 

cursos de graduação, com participação mais efetiva no debate e aprimoramento dos 

PPCs.  

Ainda como metas com seu respectivo plano de ação: Melhorar a satisfação 

do estudante (fortalecer o Programa Unochapecó de Atendimento e 

Relacionamento, Reformulação da central única de Soluções, CRM, Política de 

Atendimento, Ouvidoria); Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem (realizar 

um constante acompanhamento e avaliação institucional, com foco em atingir o IGC 

4); Elevar a oferta de serviços (adequar o portfólio de cursos ofertados, organizar a 

EaD na Unochapecó); Facilitar a inserção do egresso no mundo profissional 

(fortalecer as ações já realizadas pelo programa de estágios e criar o portal do 

egresso); Atingir padrão elevado de gestão do ensino (controlar a implementação 

dos processos pedagógicos como PPC, AVA, TDE, metodologias de ensino, zelar 

pela efetividade do trabalho docente e reestruturar os sistemas de informação); 

Atingir formação profissional focada na apropriação do protagonismo; reestruturar os 

PPCs e fortalecer o desenvolvimento de habilidades e competências nessa direção; 

Ampliar o acesso e acessibilidade a novas plataformas de conhecimento; 

implementar ações voltadas à renovação do ensino, com foco nas metodologias 

ativas. 

Para a Pós-Graduação: ampliação da oferta de Cursos de Pós-Graduação 

Lato sensu; incentivar o desenvolvimento da produção científica, tecnológica e 
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cultural no âmbito da Pós-Graduação; manutenção de Cursos de Pós-Graduação, 

com interface aos Cursos de Graduação da IES. 

A IES oferta atualmente mais de 40 cursos de Pós-Graduação Lato sensu, 

visando atender as necessidades da comunidade e do mercado. Por meio dos 

programas de Pós-Graduação, tem como referência que a chave para a 

metamorfose da qualidade, está no ato constante de estudar. Desta forma há um 

controle rigoroso de qualidade para que as aulas abordem exatamente a formação 

que os acadêmicos devem ter para sua atuação na sociedade. 

 

4.2.3 Coerência entre o PDI e as práticas de Extensão. 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a 

Política de Extensão da Unochapecó legitima a intenção da Universidade em pautar 

as suas ações extensionistas de acordo com os referenciais no âmbito do ensino 

superior, instigando ao debate sobre a Extensão Universitária e suas implicações 

com o processo formativo e a produção social da vida em sociedade, bem como, 

sua (re)elaboração e aprimoramento contínuos. 

O princípio educativo e de aprendizagem desejável deve ser permeado por 

uma metodologia que contemple o processo de construção do conhecimento, de 

forma mediada, tanto na sala de aula, quando as atividades de ensino, concebida 

como indissociável. Da mesma forma, atua-se na perspectiva da articulação das 

ações de extensão e pesquisa. Tal processo evidencia-se nos efetivos momentos de 

inserção na comunidade regional, seja para conhecer e/ou seja para intervir com a 

comunidade, ampliando o enfoque interprofissional e interdisciplinar, promovendo o 

pensamento crítico e reflexivo e um fazer comprometido com a construção da 

cidadania. 

A busca pela consecução dos objetivos expressos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional está alicerçada em Diretrizes, elaboradas 

coletivamente pelos extensionistas da Unochapecó. Tais diretrizes orientam o 
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processo de planejamento, implementação, socialização e avaliação das ações da 

Extensão da Unochapecó e são: 

a) assegurar a organização da estrutura da Extensão Universitária;  

b) articular a relação ensino, pesquisa e extensão;  

c) alinhar as propostas extensionistas de acordo com os princípios 

norteadores da Política de Extensão Universitária da Unochapecó; 

d) garantir o desenvolvimento de produtos acadêmicos resultante do 

desenvolvimento das ações de extensão; 

e) fomentar a realização de encontros regulares para a divulgação e 

socialização do conhecimento das experiências técnico-científica, pessoal, social e 

profissional: 

f) garantir o uso de metodologias avaliativas nas ações extensionistas como 

exercício crítico e de autoconhecimento; 

g) manter e fortalecer o programa de bolsas de extensão; 

h) viabilizar a construção do conhecimento com base na ética, pluralismo 

teórico, científico, político, ideológico e no respeito às diversidades; 

i) possibilitar a comunidade acadêmica o contato permanente e regular com a 

Extensão Universitária: 

j) viabilizar a captação de fontes financiadoras externas: 

k) promover parcerias entre a Universidade e a comunidade, organizações 

não governamentais e outras organizações públicas ou privadas. 

 

A organização da Extensão Universitária da Unochapecó tem como referência 

a Política Nacional de Extensão Universitária observando a sua com classificação de 

todas as ações de extensão em Áreas Temáticas e Linhas de Extensão. 

Todas as ações de extensão deverão ser classificadas por uma área temática 

principal, e, opcionalmente, em área temática secundária, observando o objeto ou 

assunto que é enfocado na ação: 

1. Comunicação; 

2. Cultura; 
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3. Direitos Humanos e Justiça; 

4. Educação; 

5. Meio Ambiente; 

6. Saúde; 

7. Tecnologia e Produção; 

8. Trabalho. 

 

Ações Diretas de Extensão Universitária 

a) Programas de extensão: regulamentados internamente, configuram-se 

como um conjunto articulado de 02 (dois) ou mais projetos de caráter educativo, 

social, cultural, esportivo, científico ou tecnológico, integrando o ensino e a pesquisa. 

b) Projetos de extensão: regulamentados internamente, configuram-se como 

ações de caráter educativo, social, cultural, esportivo, científico ou tecnológico, com 

objetivo específico e prazo determinado.  

c) Cursos de extensão: regulamentados internamente, configuram-se como 

ações pedagógicas eventuais ou sistemáticas, de caráter teórico e/ou prático, 

presenciais ou à distância, planejadas, organizadas e avaliadas de modo 

sistemático, com carga horária mínima de 08 horas. 

d) Eventos: regulamentados internamente, configuram-se como ações de 

mobilização, pontuais ou sistemáticas, de caráter educativo, social, cultural, artístico, 

esportivo, científico ou tecnológico. 

e) Promoções de Arte, Cultura, Esporte e Lazer: são consideradas ações, 

eventuais ou sistemáticas, que envolvem a participação e diálogo com a 

comunidade acadêmica e comunidade externa e articulada ao processo de ensino e 

pesquisa. 

f) Prestação de serviço: são ações deliberadas, a partir das demandas sociais 

e caracterizadas como atividade-meio.  

Neste sentido, assumem o status de ações complementares às funções do 

ensino, a pesquisa e a extensão, por meio do conhecimento produzido, instalado ou 
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acumulado pela Universidade, mediante a oferta de serviços que objetivam o 

desenvolvimento social, cultural, ambiental, científico, tecnológico, econômico e 

sustentável da região.  

I. assessoria;  

II. consultoria;  

III. assistência e serviços técnicos;  

IV. cursos;  

V. supervisão;  

VI. concursos;  

VII. curadoria;  

VIII. laudos técnicos;  

IX. assistência à saúde humana;  

X. assistência à saúde animal;  

XI. assistência a atividades de propriedade intelectual;  

XII. serviços de biblioteconomia;  

XIII. outras atividades que possuem a característica de prestação de serviços. 

 

 Ações de Extensão Universitária Articuladas ao Ensino 

 

a) Estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios: são compreendidas 

como ações previstas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 

b) Componentes curriculares regulares dos cursos de graduação e pós-

graduação que contemplam práticas com comunidades externas; 

a) Projetos de Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias, 

Dissertações e Teses: 

 

As ações de extensão universitárias integradas à pesquisa: 

a) Classificadas em Projetos de Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso, 

Monografias, Dissertações e Teses, dentre outros; 
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b) As de extensão articuladas à pesquisa são trabalhos com metodologias e 

práticas d reafirmam a relação dialógica entre Universidade e sociedade. As ações 

de extensão articuladas à pesquisa serão registradas no Relatório Parcial/Anual dos 

Programas e Projetos de Extensão. 

Com previsão e regramento nos regulamentos internos, as ações de extensão 

são viabilizadas financeiramente por: 

a) Recursos Institucionais; 

b) Fundo de Apoio a Projetos de Extensão (Fapex); 

c) Recursos provenientes das Áreas Acadêmicas e PPCs; 

d) Recursos provenientes de contratos e convênios públicos/privados e/ou 

parcerias institucionais; 

e) Recursos provenientes de prestação de serviços; 

f) Recursos de financiamento dos próprios estudantes, comunidade interna e 

ou externa. 

A avaliação é como processual de diagnóstico, autocrítico e busca do 

autoconhecimento, em que todos devem participar. Também visa evidenciar a 

contribuição da extensão em relação ao desenvolvimento social, a inclusão social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. 

A Unochapecó reafirma seu caráter comunitário através das ações dos 

Programas e Projetos de Extensão, as quais promovem a inserção e a integração da 

universidade, com a comunidade adjacente, nos termos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 

As ações de extensão são alicerçadas nas áreas temáticas do Plano Nacional 

de Extensão, objetivam ratificar a missão institucional de ser referência como 

Universidade Comunitária, reconhecida pela sua produção científica, qualidade 

acadêmica, gestão democrática e atuação na sociedade. 

Em 2015 as ações extensionistas da Unochapecó atenderam cerca de 61 mil 

pessoas, em cujos atendimentos envolveram 146 professores, 991 estudantes (entre 
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bolsistas e voluntários), 66 técnicos-administrativos e 508 voluntários da 

comunidade. 

Atualmente, a Unochapecó conta com 6 Programas Permanentes, com 25 

projetos vinculados a tais Programas, 16 projetos permanentes e mais 16 projetos 

de curta duração, financiados pelo Fundo de Apoio a Projetos de Extensão (Fapex). 
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4.2.4  Coerência entre o PDI e as atividades de Pesquisa/Iniciação Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural. 

O PDI sinaliza para o desenvolvimento de atividades acadêmicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, de forma articulada e interdisciplinar. Nesse sentido, a 

iniciação cientifica vem sendo desenvolvida de maneira articulada e foi incorporada 

como componente curricular comum em todos os PPC dos cursos de graduação da 

IES na alteração efetuada em 2014. 

A pesquisa científica na IES é entendida como parte indissociável do ensino e 

da extensão e visa à qualidade no processo de formação profissional, estimulando o 

espírito crítico, aprofundamento e amadurecimento teórico. Desta maneira, a IES 

tem como diretrizes previstas para o período através do seu PDI, atingir cultura 

institucional de pesquisa, inovação e empreendedorismo, e consolidação do seu 

stricto sensu, tendo como metas: 

 Assegurar o status de universidade através da oferta inicial de cursos de 

doutorado nas Áreas de Ciências Ambientais e Ciências da Saúde com 

progressiva ampliação para os demais programas; 

 Promover a expansão do número de programas de Pós-graduação stricto 

sensu em áreas prioritárias e, consolidação dos programas já existentes 

esperando-se a melhoria do conceito junto a Capes; 

 Atingir formação profissional focada na apropriação do protagonismo, tendo 

como indicativo o aumento do número de patentes encaminhadas ou em 

processo de registro; 

 

Para o alcance das metas a instituição promove ações em coerência com o 

seu PDI como: 

 Incentivos à expansão dos cursos de Pós-graduação através do apoio a 

construção de propostas de cursos novos. Como resultado houve a 

implantação dos Programas de Mestrados recomendados pela Capes: 

Tecnologia e Gestão da Inovação (2014), Direito e Ciências Contábeis e 
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Administração (2015), totalizando até o presente momento 06 Mestrados e 01 

Mestrado/Doutorado. Para manutenção do status de universidade a IES 

aprovou em 2016 junto a Capes o Doutorado em Ciências da Saúde com 

início em 2017 e, aguarda o resultado da proposta encaminhada do 

Doutorado em Ciências Ambientais; 

 Execução dos planos de necessidades dos Programas stricto sensu, 

promovendo o estímulo à produção científica qualificada, planejamento de 

contratações de professores e construção de projetos de doutorados, 

atendendo às exigências da Capes, e buscando a melhoria de seus 

conceitos. Como resultado o Programa de Ciências da Saúde obteve o 

aumento da sua avaliação (Conceito 4), com expectativa da elevação do 

conceito de outros programas na avaliação quadrienal em 2017; 

 Para uma formação profissional focada, a IES incentiva a intensificação das 

ações para criação e fortalecimento de ambientes favoráveis à inovação, 

disponibilizando mecanismos de pesquisas específicos, potencializando a 

criação, a readequação e a transferência de conhecimento e de tecnologias, 

assegurando a sintonia entre sua geração e a constante qualificação científica 

e profissional por meio da Rede de Inovação e construção do seu Parque 

Científico e Tecnológico Chapecó@. 

 O Parque Científico juntamente com o Núcleo de Inovação e Transferência 

Tecnológica (NITT), a Incubadora Tecnológica da Unochapecó (INCTECH), o 

Escritório de Projetos e Prestação de Serviços (EPPS), o Escritório de Negócios e 

Empreendedorismo (ENE), o Escritório dos Municípios (EM) e o Centro de 

Residência em Software, constituem a Rede de Inovação. Como resultados das 

ações da Rede de Inovação a IES depositou no ano de 2014 os seus primeiros 

pedidos de patentes e em 2016, já teve duas patentes depositadas, e fomentou 

empresas nascentes para apoio e criação de novos negócios e assessoria aos 

existentes estimulando o desenvolvimento econômico regional através da INCTECH.  
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A INCTECH desde 2014 contemplou 38 empreendimentos no processo de 

incubação, possuindo 08 empresas graduadas e 05 empresas que serão graduadas 

até final de 2016, captando R$ 350.000,00 destinados à implantação da Certificação 

CERNE via SEBRAE/NA. Com inúmeras premiações nacionais e internacionais a 

INCTECH soma 08 empresas vencedoras do Sinapse da Inovação; 02 vencedoras 

do InovAtiva Brasil; 01 vencedora do Startup SC; 01 finalista do Prêmio Alcoa de 

Inovação; 01 vencedora do Startup Day Expen e 01 finalista no ABCOMM 2015. 

Para a Pesquisa de Iniciação Científica objetiva-se a possibilidade dos 

estudantes buscarem novos conhecimentos, novas tendências e inovação, 

contribuindo para a construção e difusão do conhecimento. As diferentes 

modalidades de pesquisa de Iniciação Científica oferecidas pela IES buscam a 

inserção dos estudantes e professores nos projetos que venham a contribuir com o 

desenvolvimento regional, com a inserção social, com a qualidade acadêmica, 

através do desenvolvimento científico e tecnológico, por meio da inovação e da 

melhoria nos processos, em consonância com os projetos pedagógicos da 

graduação. A iniciação científica está incorporada às atividades curriculares 

regulares de todos os cursos de graduação, enquanto estratégia diferenciada de 

formação profissional e inserção social comunitária e ocorre dentro dos 42 grupos de 

pesquisas da IES. Em coerência com seu PDI a IES promove: 

 Incentivo à participação discente em atividades de Pesquisa e Iniciação 

Científica por meio de auxílio financeiro através dos editais com bolsas com 

recursos externos (PIBIC/PIBITI e PIBIC-EM CNPq, Artigo 170 e 171 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina) e editais com recursos internos 

advindos do Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPE), bem como 

valores de custeio a pesquisa. Tal demanda reflete na necessidade de 

funcionamento e aperfeiçoamento de ações junto aos comitês de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) e Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA); 
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 Divulgação permanente das linhas e grupos de pesquisas institucionais para 

alunos e docentes, e apoio a constituição de novos grupos com potencial de 

geração de conhecimento e desenvolvimento de novos processos, 

tecnologias sociais e de inovação;  

 Incentivo a publicação e flexibilização das formas de apresentação dos 

resultados (resumos, artigos etc.), em anais e periódicos internos e externos à 

IES. A IES mantém um portal de periódicos com 08 revistas institucionais, nas 

diferentes áreas do conhecimento, promove anualmente o Seminário 

Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, e mantém a Editora Universitária 

Argos; 

 Ações como a oferta de cursos e outras atividades de 

capacitação/aprimoramento para a prática da Pesquisa e da Iniciação 

Científica são promovidas, bem como uma política de incentivo à captação de 

recursos junto às agências/entidades de fomento. 

 

Como incentivo à produção artística, além das atividades desenvolvidas no 

âmbito do Curso de Graduação em Artes Visuais, a IES conta com a Galeria de 

Artes "Agostinho Duarte". Desde sua inauguração em 2012, a Galeria é um dos 

principais espaços destinados para a arte em Chapecó e região. A intenção do 

espaço é aproximar a comunidade acadêmica com a produção artística. 

Consequentemente, o espaço favorece a divulgação da arte regional, nacional e 

internacional, e assim constrói um intercâmbio cultural e artístico dentro da 

Universidade. A Galeria está localizado no Bloco C da Unochapecó, e permanece 

aberto durante toda a semana das 8h30 da manhã às 22h30 da noite. A visita é livre 

para todos os interessados. 
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4.2.5 Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural. 

 

A Unochapecó sempre incentivou ações que favorecem o estímulo à cultura 

em seus valores, especialmente no que se refere à sua contribuição para a 

diversidade, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural.  

Um dos espaços privilegiados de contribuição à manutenção da memória e do 

patrimônio cultural é o CEOM – Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, 

criado em 1986 como um dos primeiros programas de extensão e pesquisa da então 

Fundeste. Desde a sua criação, mantém ações de preservação, valorização e 

difusão da história e do patrimônio cultural, partindo da concepção crítica da história 

e da memória e o desejo de inclusão social, visando a garantia de igualdade dos 

direitos e do respeito às diferenças culturais. Atualmente, a estrutura física do CEOM 

deve-se, principalmente, ao apoio da Prefeitura Municipal de Chapecó, que cedeu o 

espaço, e ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 

viabilizou a reforma.  

No âmbito das ações institucionais relacionada à abordagem da diversidade, 

merece destaque o Grupo de estudos e pesquisas de Gênero da Unochapecó: 

Fogueira, cujo objetivo principal é discutir a temática sob a perspectiva de analise 

das relações humanas, sociais e políticas e a superação de preconceitos ligados aos 

aspectos das relações sexo-gênero. Ainda se propõe a contribuir com essa análise 

nos diferentes contextos da ação acadêmica e a interferir criticamente nas relações 

sociais. Ajudando a aprofundar estudos e reflexões, o núcleo quer também 

desmascarar as manifestações de androcentrismo, sexismo, subserviência, 

subjugação e segregação enquanto racionalidades fundadoras de vários tipos de 

desigualdades e de opressão, já embutidas no quotidiano como se fizessem parte 

da ordem natural das relações sócio-políticas.  
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Como incentivo à produção artística, além das atividades desenvolvidas no 

âmbito do Curso de Graduação em Artes Visuais, a IES conta com a Galeria de 

Artes "Agostinho Duarte". Desde sua inauguração em 2012, a Galeria é um dos 

principais espaços destinados para a arte em Chapecó e região. A intenção do 

espaço é aproximar a comunidade acadêmica com a produção artística. 

Consequentemente, o espaço favorece a divulgação da arte regional, nacional e 

internacional, e assim constrói um intercâmbio cultural e artístico dentro da 

Universidade. A Galeria está localizado no Bloco C da Unochapecó, e permanece 

aberto durante toda a semana das 8h30 da manhã às 22h30 da noite. A visita é livre 

para todos os interessados. 

As ações relacionadas ao meio ambiente transcendem várias inciativas da 

Unochapecó, muitas já institucionalizadas no âmbito dos currículos dos cursos. O 

tema aparece com frequência no rol de eventos promovidos na IES, tendo como 

exemplo recente a realização do 1º Encontro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional na Grande Fronteira Mercosul, nos dias 16 e 17/06/2016, 

no qual a Unochapecó através do Mestrado em Ciências Ambientais em parceria 

com o curso de Ciências Biológicas, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 

Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e o Projeto Rede Guarani Serra 

Geral, promoveu o debate sobre o modelo de desenvolvimento do Oeste 

Catarinense e os impactos que ele exerce sobre o meio ambiente.  

Como exemplos de outros projetos realizados nesta área, apresentamos: 

Educação ambiental para a infância: Em homenagem ao Dia Mundial da 

Água, comemorado em 22 de março, os cursos de Ciências Biológicas e de 

Pedagogia da Unochapecó promoveram o V Encontro de Educação Ambiental para 

a Infância. Teve apoio do Museu Zoobotânico, dos Laboratórios de Ensino de 

Biologia e de Ecologia, da Brinquedoteca, dos projetos Pedagogia na Rua, 

Construindo Cidadania Ambiental, Viveiro Educativo – Semeando Vidas e SOS 

Terra.  
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Viveiro florestal universitário: o projeto produz anualmente cerca 90 mil mudas 

de espécies florestais nativas do bioma Mata Atlântica, especialmente da região 

oeste catarinense. Além de promover a educação ambiental, por meio de ações 

sustentáveis, o projeto proporciona estágio remunerado para acadêmicos de 

diversos cursos da Universidade, bem como desenvolve atividades de educação 

ambiental com estudantes e comunidade. 

Instituto Goio-En: promove diversas ações de apoio ao desenvolvimento das 

regiões em que atua, a fim de buscar o equilíbrio entre as comunidades e os 

ambientes. Com um escritório na Unochapecó, em Chapecó, e uma estação de 

piscicultura em Águas de Chapecó, atua em áreas relacionadas ao Estudo dos 

Peixes, Educação Ambiental e Planejamento Urbano. O Programa de Educação 

Ambiental do Instituto Goio-En atuou em 14 municípios da região sul em 2015. Entre 

janeiro e dezembro de 2015, a equipe do Instituto Goio-En atendeu 1.893 pessoas 

de diversos grupos sociais, somando 138 atividades baseadas nos temas Resíduos 

Sólidos (situação, problema, perspectivas e solução) e Biodiversidade (conceitos, 

definições, situação, comparativos e perspectivas).  

 A IES estimula ações focadas ao meio ambiente em atividades dentro dos 

cursos de graduação e Pós-graduação stricto sensu. Com início em 2005 o 

Mestrado em Ciências Ambientais foi o primeiro Programa de Pós-graduação da IES 

e nasceu como uma alternativa para solucionar os problemas ambientais 

decorrentes do modelo econômico da região e contribuir para a produção do 

conhecimento e o desenvolvimento da ciência. Tem a missão de gerar 

conhecimento e ainda ser um fórum permanente para a discussão de questões 

ambientais focados em duas linhas de pesquisa: Biodiversidade e Sustentabilidade e 

Tecnologias Ambientais e Bioprospecção.  

 Atualmente, as dissertações evidenciam a produção de pesquisas em várias 

áreas, que são extremamente relevantes para a compreensão das dinâmicas 

ambientais da região, no âmbito mais amplo das ciências ambientais, contemplando 

o meio ambiente físico, químico, biológico, social, cultural, econômico e político; e 
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desenvolvem ações de reflexão e discussão como o I Encontro sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional na Grande Fronteira do Mercosul. 

Com o objetivo de investir na sustentabilidade ambiental e financeira, e 

também para atender às disposições do PDI e cumprir sua função social, a 

Unochapecó desenvolveu diversas ações relacionadas à economia de energia, à 

separação do lixo e ao cuidado com a limpeza e preservação dos espaços, desde os 

ambientes administrativos até banheiros e cozinhas. Juntas, as ações constituíram a 

campanha ‘Pequenos gestos, grandes transformações’. Em relação ao uso da 

energia elétrica, a Unochapecó atuou em duas frentes: substituição de lâmpadas 

incandescentes por fluorescentes e conscientização das pessoas sobre a 

necessidade de contribuir para a economia do recurso, resultando em benefícios 

para a natureza e também para as finanças da instituição. A primeira ação se deu 

por meio de aprovação de projeto de eficiência energética apresentado a Centrais 

Elétricas de Santa Catarina (Celesc) por conta de chamada pública para concessão 

de recursos a empresas e instituições que atendam ao disposto no edital. Já a 

conscientização da comunidade acadêmica foi composta pela aplicação de adesivos 

em locais estratégicos, lembrando as pessoas da importância de apagar as luzes ao 

sair das salas, bem como desligar computadores e climatizadores quando não 

estiverem sendo utilizados. Essa iniciativa, além de alertar para a economia de 

energia, também apontou cuidados em relação à limpeza dos ambientes, 

especialmente banheiros, onde há um fluxo intenso de pessoas, e ao uso consciente 

de produtos de higiene, com ênfase no papel toalha utilizado para secar as mãos. 

Outro viés da ação abordou a separação correta do lixo produzido na instituição, 

incluindo, além de orientações, a instalação de lixeiras próprias para o descarte de 

resíduos orgânicos e recicláveis (metal, papel, vidro). 
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4.2.6 Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social. 

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ é uma 

instituição comunitária, profundamente identificada com o desenvolvimento regional 

e muito atenta às necessidades da população e das organizações situadas em sua 

região de abrangência. Nascida da iniciativa de lideranças locais, com o intuito de 

garantir a oferta de educação à população da região, há 46 anos vem contribuindo 

ativamente com o desenvolvimento do oeste catarinense, por meio da formação de 

profissionais qualificados, da educação continuada para profissionais e lideranças, 

da produção e publicação de novos conhecimentos, do desenvolvimento de ações 

comunitárias voltadas à promoção do desenvolvimento econômico, social, cultural, 

esportivo e da saúde, além de ações de assistência social. 

Nos últimos anos, a Unochapecó vem priorizando investimentos na sua 

modernização e na sua aproximação com o setor produtivo e com as organizações 

sociais, aprimorando seus instrumentos de apoio ao desenvolvimento, com foco na 

inovação tecnológica, na agilidade e na qualidade dos serviços que presta e na 

transformação das pessoas como um modo privilegiado de promover o 

desenvolvimento. Com isso, uma gama de novos cursos e serviços passaram a ser 

disponibilizados e estão acessíveis à população e às organizações econômicas e 

sociais de toda a região. 

Para uma formação profissional focada, a IES incentiva a intensificação das 

ações para criação e fortalecimento de ambientes favoráveis à inovação, 

disponibilizando mecanismos de pesquisas específicos, potencializando a criação, a 

readequação e a transferência de conhecimento e de tecnologias, assegurando a 

sintonia entre sua geração e a constante qualificação científica e profissional por 

meio da Rede de Inovação e construção do seu PARQUE CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO CHAPECÓ@. 

 O Parque Científico juntamente com o Núcleo de Inovação e Transferência 

Tecnológica (NITT), a Incubadora Tecnológica da Unochapecó (INCTECH), o 
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Escritório de Projetos e Prestação de Serviços (EPPS), o Escritório de Negócios e 

Empreendedorismo (ENE) e o Centro de Residência em Software, constituem a 

Rede de Inovação. Como resultados das ações da Rede de Inovação a IES 

depositou no ano de 2014 os seus primeiros pedidos de patentes e em 2016, já teve 

duas patentes depositadas, e fomentou empresas nascentes para apoio e criação de 

novos negócios e assessoria aos existentes estimulando o desenvolvimento 

econômico regional através da INCTECH.  

 A INCTECH desde 2014 contemplou 38 empreendimentos no processo de 

incubação, possuindo 08 empresas graduadas e 05 empresas que serão graduadas 

até final de 2016, captando R$ 350.000,00 destinados à implantação da Certificação 

CERNE via SEBRAE/NA. Com inúmeras premiações nacionais e internacionais a 

INCTECH soma 08 empresas vencedoras do Sinapse da Inovação; 02 vencedoras 

do InovAtiva Brasil; 01 vencedora do Startup SC; 01 finalista do Prêmio Alcoa de 

Inovação; 01 vencedora do Startup Day Expen e 01 finalista no ABCOMM 2015. 

 O projeto INCLUSÃO DIGITAL COMUNITÁRIA é um espaço articulador de 

ensino, pesquisa e extensão, que possibilita diminuir as desigualdades sociais 

através da democratização do acesso as tecnologias e também da permanência ao 

mundo digital. Objetiva promover a inclusão digital em comunidades carentes, de 

baixa renda, atua desde 2004 e já capacitou mais de mil indivíduos, oportunizando a 

estes conhecimentos sobre o uso do computador e sua aplicação, de jogos 

educacionais e o uso da internet como ferramenta de pesquisa e comunicação que 

pode auxiliar nas atividades cotidianas e escolares. Público alvo são: crianças, 

adolescentes, adultos e idosos de baixa renda, de escolas, centros comunitários e 

organizações sociais públicas. No ano de 2016 foram 54 atendimentos para 65 

pessoas.  

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES –ITCP: A 

ITCP da Unochapecó é um programa permanente de extensão que, desde 2003, 

presta assessoria a empreendimentos de economia solidária ou grupos que queiram 

se organizar na região oeste de Santa Catarina, com a finalidade de promover sua 
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inserção econômica e social. Em 2015 as ações foram voltadas ao público dos 

catadores de materiais recicláveis através do projeto ‘Tecendo a rede da 

reciclagem’, que está em seu quarto ano de atividades e envolve associações de 

catadores de municípios do oeste catarinense. Outros públicos vêm sendo 

beneficiados através das ações do projeto ‘Fortalecimento da economia solidária no 

território Oeste de Santa Catarina’, que desenvolve atividades de incubação, 

articulação e pesquisa com os grupos internos do Assentamento Don José Gomes 

de Chapecó, com a Central de Empreendimentos Solidários de Chapecó (Cesol). 

Dessas atividades, que beneficiaram diretamente mais de mil pessoas, participaram 

nove professores, 15 bolsistas, quatro estagiários e oito técnicos. A ITCP mantém 

parcerias com Serviço Social do Comércio (Sesc) de Chapecó, Secretaria Nacional 

de Economia Solidária (Senaes), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), prefeitura municipais 

de Pinhalzinho, São Carlos e Catanduvas e Unimed Chapecó. 

PROGRAMA DE APOIO A PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL – PAPEL: o Papel é um programa permanente de 

extensão universitária que visa apoiar técnica e metodologicamente processos 

participativos de desenvolvimento local/regional que gerem o protagonismo dos 

atores e melhorem a qualidade de vida da população envolvida. No decorrer de 

2015, entre os projetos desenvolvidos pelo programa, destacam-se o projeto 

‘Fortalecendo o Desenvolvimento Rural Sustentável em São Carlos e Águas de 

Chapecó’, que buscou fortalecer os programas municipais de desenvolvimento rural 

sustentável dos municípios, através da integração dos instrumentos de planejamento 

estratégico, qualificando e aprofundando as ações de integração de ensino, 

pesquisa e extensão do curso de Agronomia da Unochapecó, e o projeto 

‘Fortalecendo o Espírito Comunitário no Assentamento Dom José Gomes’, por meio 

do qual buscou-se apoiar as iniciativas de organização na comunidade, contribuindo 

com a promoção do espírito comunitário como condição para o desenvolvimento 

sustentável. 
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Citamos ainda outras ações: 

 O curso de Agronomia desenvolveu entre 2014-2016, nos municípios de 

Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Arvoredo, Seara e Paial, atividades de visitas a 

mais de 700 propriedades rurais, gerando informações relacionadas como 

instrumento de desenvolvimento rural, realizando o diagnostico sócio–econômico e 

ambiental, das diferentes realidades rurais organizando ações pró desenvolvimento 

rural a partir do estudo da realidade. 

 O Estudo de Vivência Ativa contribui para a formação profissional dos 

acadêmicos, bem como com a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais da 

região, gerando nos últimos anos 130 livros de resgaste histórico de municípios, 

comunidades e famílias. Na segunda etapa ocorrem projetos de melhorias das 

propriedades rurais e qualidade de vida da população rural. 

 No período de 2014-2016 foram também desenvolvidos projetos sendo: 

projeto urbano para a bacia do Lajeado São José, projeto Urbano em Itá, projeto 

Urbano para a mobilidade em Chapecó e Projeto Urbano para o Sistema de 

Espaços Livres para Chapecó. 

 O programa de pós-graduação em políticas sociais e dinâmicas regionais 

apresenta como linhas de pesquisa: Problemáticas Regionais e Políticas Sociais: 

visa desenvolver estudos que subsidiem a formulação, execução e avaliação de 

políticas públicas e sociais relativos às problemáticas da região. Dinâmicas 

Territoriais e Desenvolvimento: compreende estudos que objetivam analisar os 

processos econômicos, políticos, socioespaciais e culturais que configuram as 

dinâmicas da região oeste e/ou mesorregião da Grande Fronteira Sul. 

 

4.2.7 Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão social 

A IES tem o compromisso de promover o desenvolvimento regional e nacional 

por meio de elaboração e execução de projetos de responsabilidade social com foco 

na inclusão social. Sendo assim, prioriza o desenvolvimento de projetos voltados ao 

desenvolvimento da sociedade com objetivo de oferecer ações e serviços para 
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melhorar as condições de vida das pessoas e amenizar os problemas da 

comunidade em que elas estão inseridas. Destacamos as principais atividades e 

ações executadas pela Unochapecó que demonstram a responsabilidade social da 

IES, inclusão social e contribuição para o desenvolvimento econômico da região: 

DIVISÃO DE APOIO AO ESTUDANTE: tem como objetivo propiciar ações 

que contribuam para o acesso, bem-estar e permanência no ensino superior aos 

estudantes da Unochapecó. Os projetos/serviços ofertados buscam orientar, apoiar 

e fortalecer os estudantes em situações relacionadas à universidade e/ou à vida 

pessoal, através de atendimentos especializados e acolhedores. A equipe é 

composta por duas Assistentes Sociais, duas Psicólogas e dois auxiliares 

administrativos.  

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO: tem como objetivo oferecer 

possibilidades para estudantes socioeconomicamente carentes permanecerem na 

Universidade. As bolsas oferecidas são parciais ou integrais. Atualmente a 

Unochapecó possui como fontes de recurso a Modalidade Federal (Lei Federal 

12.101/2009 e Lei Federal 12.868/2013), Modalidade Estadual (UNIEDU). O acesso 

ao benefício de bolsa de estudo perpassa pela exigência da comprovação do perfil 

socioeconômico do estudante, sendo atendidos os inscritos com maior carência 

socioeconômica. Em 2016/1 foram distribuídas ou mantidas 1097 bolsas de estudo 

integrais e 1140 parciais (50%) com recurso federal, além de 644 bolsas através de 

recurso estadual (integrais e parciais). Já em 2016/2 foram distribuídas ou mantidas 

1042 bolsas de estudo integrais e 934 parciais (50%) com recurso federal, além de 

665 bolsas através de recurso estadual (integrais e parciais). 

Centro de Atendimento à Comunidade – CAC: com uma orientação teórico-

prática que visa o trabalho interdisciplinar na articulação ensino, pesquisa e 

extensão, o CAC consolida a função social da universidade, na direção de uma 

formação profissional cidadã, engajada às problemáticas regionais. Ao compreender 

que a formação profissional compõe a centralidade do trabalho, indica possibilidades 

de articulação às intencionalidades político-pedagógicas dos cursos por meio do 
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efetivo atendimento às demandas da comunidade regional. Os dados indicam a 

relevância desse Programa para a comunidade regional, que em 2015 atendeu 

4.049 pessoas e realizou 10.938 atendimentos. Demonstram o reconhecimento dos 

serviços do CAC e expressam a importância da política social que visa o acesso à 

justiça e a garantia de direitos.  

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares –ITCP: é um programa 

permanente de extensão que, desde 2003, presta assessoria a empreendimentos de 

economia solidária ou grupos que queiram se organizar na região oeste de Santa 

Catarina, com a finalidade de promover sua inserção econômica e social. Em 2015 

as ações foram voltadas ao público dos catadores de materiais recicláveis através 

do projeto ‘Tecendo a rede da reciclagem’, que está em seu quarto ano de 

atividades e envolve associações de catadores de municípios do oeste catarinense. 

Neste ano as atividades beneficiaram diretamente mais de mil pessoas; participaram 

nove professores, 15 bolsistas, 4 estagiários e 8 técnicos. A ITCP mantém parcerias 

com Serviço Social do Comércio (SESC) de Chapecó, Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (Senaes), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), prefeitura municipais 

de Pinhalzinho, São Carlos e Catanduvas e Unimed Chapecó. 

Programa de Apoio a Processos Participativos de Desenvolvimento Local – 

PAPEL: visa apoiar técnica e metodologicamente processos participativos de 

desenvolvimento local/regional que gerem o protagonismo dos atores e melhorem a 

qualidade de vida da população envolvida. No decorrer de 2015, entre os projetos 

desenvolvidos pelo programa, destacam-se o projeto ‘Fortalecendo o 

Desenvolvimento Rural Sustentável em São Carlos e Águas de Chapecó’, que 

buscou fortalecer os programas municipais de desenvolvimento rural sustentável dos 

municípios através da integração dos instrumentos de planejamento estratégico, 

qualificando e aprofundando as ações de integração de ensino, pesquisa e extensão 

do curso de Agronomia da Unochapecó; e o projeto ‘Fortalecendo o Espírito 

Comunitário no Assentamento Dom José Gomes’, por meio do qual se buscou 
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apoiar as iniciativas de organização na comunidade, contribuindo com a promoção 

do espírito comunitário como condição para o desenvolvimento sustentável. 

Sorriso para a Vida: O programa de atenção e cuidado à criança e 

adolescente ‘Sorriso para a vida’ surgiu da necessidade de aproximar o processo de 

formação acadêmica com o futuro campo de atuação profissional do estudante dos 

cursos de Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Enfermagem e 

Medicina, tendo as demandas da realidade como ponto de partida para a construção 

do conhecimento e o despertar da consciência e compromisso social. As ações, 

permeadas pela metodologia dialética, que promove o protagonismo e a autonomia 

dos participantes, são realizadas semanalmente e abordam diversas temáticas. 

Nessas atividades, em 2015, foram realizados 36.360 atendimentos, totalizando um 

público de 2.770 crianças e adolescentes. Ainda em 2015, o programa organizou o 

III Simpósio Prevenção de Acidentes e Violência na Infância, que contou com a 

participação de 230 profissionais da saúde e da educação, além de estudantes da 

Unochapecó e comunidade em geral. 

Área da Saúde: o estudante conta com o atendimento do Ambulatório de 

Especialidades Médicas, parceria da Unochapecó, através da Área de Ciências da 

Saúde (ACS) com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina; 

outras instituições também poderão fomentar parcerias com a Clínica Integrada. Os 

atendimentos que são realizados pelos acadêmicos de Medicina e Fisioterapia 

advêm de encaminhamentos médicos, sejam eles particulares, provenientes de 

planos de saúde ou pelo SUS. O paciente procura a clínica com a Guia de 

Encaminhamento, passa por triagem e avaliação e depois agenda horários para 

atendimento. Atualmente as áreas atendidas são a pediatria, ginecologia e algumas 

subespecialidades. No que tange ao atendimento na parte Odontológica e 

Nutricional da clínica, qualquer pessoa pode usufruir dos serviços, bastando agendar 

horário pelo telefone. Após o agendamento, o paciente passa por triagem e 

avaliação e é encaminhado para o atendimento especializado, dentro de suas 
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necessidades. Em ambos os casos, é dada prioridade às situações emergenciais e 

de risco. 

Acessibilidade: o Atendimento Educacional Especializado (Portaria 

093/Reitoria/2016) é disponibilizado gratuitamente aos estudantes com deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), e altas habilidades/superdotação. Compreende um conjunto de atividades e 

recursos de acessibilidade prestados de forma complementar a formação de 

estudantes com deficiência Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suplementar a formação de estudantes com 

altas habilidades/superdotação. Atende ao requisito 12 do Instrumento de Avaliação 

de Cursos de Graduação Presencial e a Distância publicado em junho de 2015, que 

trata das condições de acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida. A comissão do atendimento Educacional Especializado (AEE) é 

coordenada pela Professora Doutora Tania Mara Zancanaro Pieczkowski e 

constituída por profissionais vinculados a Diretoria de Ensino/Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico Institucional (NAPI), sendo duas psicólogas, uma assistente social, 

um pedagogo com proficiência em Libras. 

 

4.2.8 Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Educação 

Nº 1, de 17 de junho de 2004, com fundamentação no Parecer CP/CNE 3/2004, de 

10 de março de 2004, a IES possui diretrizes para inclusão de conteúdos sobre as 

Relações Étnico-Raciais, previstas na Política de Ensino. 

A educação das relações étnico-raciais e o estudo de História e Cultura Afro-

Brasileira, e História e Cultura Africana são desenvolvidas por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus 

professores, tomando-se como parâmetro as recomendações e diretrizes 

explicitadas nas legislações supra citadas.  
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Desde a publicação dessa Resolução a Unochapecó desenvolve atividades 

que promovem a inserção da referida temática no processo formativo. Em 2005, a 

Unochapecó em parceira com as instituições de Educação Básica do Estado de 

Santa Catarina, por meio da extensão desenvolveu amplo estudo, debate e cursos 

de formação com os professores da Educação Básica. 

Em nível do Ensino Superior a proposta é que esse tema integre os diferentes 

componentes curriculares. Além disso, desde o ano de 2012 estes temas são 

tratados de maneira transversal nos cursos de graduação e compõem os Programas 

de Aprendizagem das disciplinas. Para garantir a inclusão efetiva dessa temática a 

Unochapecó instituiu o Componente Curricular de Sociedade e Desenvolvimento 

Humano, destinado   formação para solidariedade humana, integrando também a 

Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental, que é obrigatório para todos 

os cursos.  

No âmbito das ações institucionais relacionada à abordagem da diversidade, 

merece destaque o Grupo de estudos e pesquisas de Gênero da Unochapecó: 

Fogueira, cujo objetivo principal é discutir a temática sob a perspectiva de analise 

das relações humanas, sociais e políticas e a superação de preconceitos ligados aos 

aspectos das relações sexo-gênero. Ainda se propõe a contribuir com essa análise 

nos diferentes contextos da ação acadêmica e a interferir criticamente nas relações 

sociais. Ajudando a aprofundar estudos e reflexões, o núcleo quer também 

desmascarar as manifestações de androcentrismo, sexismo, subserviência, 

subjugação e segregação enquanto racionalidades fundadoras de vários tipos de 

desigualdades e de opressão, já embutidas no quotidiano como se fizessem parte 

da ordem natural das relações sócio-políticas.  

A ausência de outras instâncias do meio acadêmico e dos setores políticos 

dedicadas a esse aspecto tão decisivo das relações sócio-políticas acaba tornando, 

para o Grupo, um imperativo e um desafio pesquisar os diversos aspectos das 

relações de gênero, produzindo estudos consistentes relacionados à realidade da 

região. O fato de atuar preferencialmente nos meios acadêmicos deve-se não só à 
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relação profissional dos integrantes do Grupo com esse meio, mas se trata de uma 

opção estratégica, tendo em vista a importância dos futuros profissionais da região 

na busca de superação dos vícios culturais/preconceitos acima mencionados. 

Citamos alguns eventos realizados nos últimos anos que tem relação ao 

tema: 

2014 

 Viagem Interdisciplinar de Estudos Para a Reserva da Terra Indígena Xapecó 

 I Seminário Regional Da Educação Escolar e dos Saberes Indígenas – PIBID 

Diversidade 

2015 

 XIV Jornada de Estudos Ambientais e Novas Tecnologias e XX Semana 

Acadêmica de Estudos Biológicos 

 Viagem de Estudos a Aldeia Indígena Toldo Chimbangue 

 I Seminário de Educação, Cidadania e Violências 

 I Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Unochapecó: Direitos da Cidadania na Nova Ordem Mundial 

 Rã PurJã: A Construção da Brinquedoteca na Comunidade Indígena 

4.2.9 Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais 

(aplica-se quando previsto no PDI). 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a Assessoria 

de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI) está trabalhando para aperfeiçoar os 

programas com finalidades de internacionalização. Esses programas tem como 

objetivo estabelecer e implementar atividades de intercâmbio, cooperação para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, bem como o aprimoramento da 

formação pessoal e profissional no âmbito internacional.  

As ações institucionais referentes à internacionalização são: 

- O Programa de Cooperação Interinstitucional e Mobilidade Acadêmica da 

Unochapecó possibilita, por meio de planejamento, desenvolvimento e oferta 
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de oportunidades de mobilidade, intercâmbio e relacionamento 

interinstitucional, a participação de docentes, discentes e técnico-

administrativos em ações realizadas em Instituição de cunho acadêmico e/ou 

científico diversa da qual estes se encontram originalmente vinculados. 

- Acolhimento interinstitucional, a qual mais de 100 estudantes e docentes 

estrangeiros realizaram atividades de mobilidade acadêmica, projetos de 

extensão, pesquisa, participação em seminários, workshops, aulas magnas, 

participações em bancas. 

- Experiência interinstitucional externa, as quais mais de 60 estudantes da 

Unochapecó participaram das atividades de mobilidade acadêmica. 

- Missão Acadêmica: são atividades acadêmicas de curta duração em projeto 

especifico, desenvolvidas na Unochapecó ou em outras instituições de ensino 

superior, centros de pesquisa, instituições de natureza acadêmica e/ou 

científicas, nacionais e/ou estrangeiras, que, por seu conteúdo, local de 

execução e/ou recursos humanos envolvidos, suscitem o apoio, subsidio ou 

supervisão da Assessoria de Relações Internacionais – ARNI. 

- Estágio Acadêmico: 05 estudantes participaram de atividades de estágio 

optativo ou não curricular, 02 estudantes de Engenharia Elétrica estágio não 

obrigatório no Instituto Politécnico de Beja - Portugal. Dezembro 2014 à 

Março de 2015, 01 estudante de Medicina em estágio optativo Universidade 

do Porto - Portugal. Outubro e novembro de 2013. 01 estudante de Medicina 

em estágio optativo Blake Medical Center - Estados Unidos. Fevereiro e 

março de 2015, 01 estudante de Medicina em estágio optativo IFMSA 

(International Federationof Medical Students´ Association) - México. Agosto 

de 2016. 

- Experiência Internacional Acadêmica consiste em atividades de estudo de 

língua estrangeira, visitas técnicas onde mais de 30 estudantes já realizaram 

essa experiência. 
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Além do Programa de Cooperação Interinstitucional e Mobilidade Acadêmica da 

Unochapecó outras atividades são desenvolvidas para fortalecer a 

internacionalização da instituição, são elas: 

- Feira do Intercâmbio; 

- Relatos de Intercâmbio; 

- Palestra informativa para estudantes sobre possibilidades de intercâmbio; 

- Oferta de cursos de idiomas no exterior; 

- Oferta de programas acadêmicos e/ou visitas técnicas no exterior; 

- Seminários referentes ao tema de Internacionalização; 

- Residência Médica e/ou estágio não obrigatório no exterior; 

- Projetos em parceria com a Aiesec para oferta de curso de idiomas 

ministrados por intercambistas na Unochapecó; 

- Elaboração da Política de Internacionalização; 

A Unochapecó possui convênio de Cooperação com as seguintes 

universidades estrangeiras: 

- Universidad Nacional Del Nordeste UNNE 

- Universidade Del Museo Social Argentino 

- Instituto Nacional de Antropologia e Pensamento Latino Americano 

- Universidad Nacional de Misiones 

- Comite Executivo de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

- Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya 

- UniversitatRovira I Virgili 

- Universidade do Porto 

- Universidad de Castilla La Mancha 

- FBK – Fundação Bruno Kessler 

- Instituto Politécnico de Beja – IBEJA 

- Universidad Autonoma de Coahuila 

- Illinois State Univesity 

- Universitá di Macerata 
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- University of Victoria  

- VIT – University India 

- Universidade Nacional de Villa Maria 

- Universidade de Cagliari 

- Secretaria da Cultura da Nação da República Argentina 

 

Destacamos ainda que nos últimos anos foram realizadas várias participações 

de estrangeiros em atividades na Unochapecó, dentre elas: 

- 01 Professor da Universidade Autonoma de Madrid - 2013 

- 01 Professor da Universidade de Trento e Fundação Bruno Kessler - 2013 

- 01 Professor da Fundação Bruno Kessler - Itália - 2014 

- 01 Professor da Universidade Nacional de Vila Maria - Argentina - 2014 

- 01 Professor da Universidade do Minho - Portugal - 2014 

- 01 Professor da Dublin Business School - Irlanda - 2014 

- Visita Institucional representante da Rede RISET Equador - 2015 

- Visita institucional 05 membros do Rotary Club dos Estados Unidos - 2015 

- 01 Professor da Universidade de Rovira i Virgili - Espanha ministrou aulas no 

PPGCA 

- 01 Professor da Universidade de Illinois, Estados Unidos realizou pesquisas 

no PPGCA através do Programa Ciência sem Fronteiras. 

- 01 Professor da Escola Superior de Enfermagem, Coimbra - Portugal realizou 

uma visita institucional no PPGSA 

- 01 Professor da Universidade de Missiones - Argentina realizou uma visita 

institucional no PPGSA 

- I Seminário Internacional do Mestrado em Direito teve a presença de 

docentes da Universidade de Castilla La Mancha- Espanha, Universidade 

Degli Studi di Milano - Itália, Universidade Nacional Autonôma do México. 

- I Seminário Internacional sobre Direito, tecnociência e Nanotecnologia teve a 

presença de docentes da Universidade de Nova York, Brooklin College - 
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Estados Unidos, Institute for Agricultureand Trade Police ofMineapolis - 

Estados Unidos, Universidade de Córdoba - Argentina 

- II Congresso Internacional Constitucionalismo teve a presença de docentes 

da Universidade Libre Seccional Cali 

- 01 docente da Alemanha ministrando uma disciplina no PPGD para 

refugiados 

- 01 docente em visita institucional da Universidade DeglistudidiMacerata - 

Itália. 

- 01 estudante egresso do Egito que realizou atividades na graduação e pós 

graduação dos cursos de administração e contábeis 

- 01 docente da Universidade de Missiones - Argentina participou em bancas 

no PPGSA 

- 01 docente da Universidade de Colima - México participou do Ciclo de 

Debates: Redes de Internacionalização na pós-graduação, uma abordagem 

no contexto Latino Americano. 

Ressaltamos que alguns estudantes de nossa IES dos programas de stricto 

sensu realizaram intercâmbio em instituições universitárias estrangerias, sendo: 

- 01 estudante do Mestrado em Educação, Universidade do Minho – Portugal; 

- 01 estudante do Mestrado em Saúde, Universidade do Minho – Portugal; 

- 01 estudante do Mestrado em Ciências Ambientais, Universidade Rovira i 

Virgilli – Espanha. 

  



 
 
 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 3: POLITICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 02 – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação,  

a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos 

 os procedimentos para estímulo à  

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa,  

de monitoria e demais modalidades. 

Dimensão 04 – Comunicação com a Sociedade. 

Dimensão 09 – Políticas de Atendimento ao Estudante. 
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 EIXO 3: POLITICAS ACADÊMICAS 4.3

 
4.3.1 Política de ensino 

O ensino de graduação na Unochapecó tem como princípios a educação para 

a condição humana e para a cidadania, autonomia intelectual, avaliação 

permanente, qualidade de ensino, compromisso com os interesses coletivos, 

articulação com a pesquisa e extensão, anuidade e pluralidade. Para tanto, os 

processos de ensino e de aprendizagem necessitam de uma estreita vinculação com 

a capacidade de investigação (pesquisa) e de intervenção nos processos sociais 

(extensão). 

O acompanhamento da proposição e da implantação de revisões curriculares 

e de novos PPC’s visa   consolidação da qualidade acadêmica dos cursos ofertados 

na Unochapecó. Em 2014, foram submetidos ao processo de Inovação Curricular, 

todos os cursos de graduação da Universidade. A flexibilidade na forma de 

integralização curricular dos cursos de graduação e sequenciais é um dos elementos 

de destaque da inovação curricular preconizada na Unochapecó, com as ofertas de 

créditos e a flexibilidade nos cumprimentos dos currículos.  

As ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES – ACC 

(RESOLUÇÃO Nº 096/CONSUN/2005) são atividades não integrantes das práticas 

pedagógicas previstas nos componentes curriculares obrigatórios do curso, desde 

que afins à área de formação humanística e profissional.  

O ESTÁGIO CURRICULAR é ato educativo supervisionado, desenvolvido em 

situações reais no ambiente de trabalho, que visa, por meio do aprendizado de 

habilidades e competências próprias da atividade profissional, a preparação dos 

estudantes para o desenvolvimento de sua vida profissional, social, cultural e cidadã.  

O TCC caracteriza-se pela produção de estudo, projeto, produto, técnica ou 

outra atividade similar relacionada a uma linha de estudo do curso e é um diferencial 

importante na IES, sendo adotado por todos os cursos, com regulamento específico. 

Existem diretrizes institucionais de compartilhamento de componentes 

curriculares para o ensino de graduação (licenciatura e bacharelado), onde a 
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proposta de compartilhamento de disciplinas parte da necessidade de adequações 

na forma de organização e gestão dos cursos e o contexto sócio educacional.  

A formação para a pedagogia universitária, compreendida como um campo 

específico de saberes, também representa uma importante estratégia para a 

melhora da qualidade acadêmica. Os processos de aprendizagem precisam ser 

compreendidos e traduzidos em metodologias e relacionamentos docente/estudante. 

Cabe ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional – NAPI a promoção de 

formação continuada para a docência no ensino superior, a exemplo da realização 

do Ciclo de Estudos: Docência na educação superior, atualmente na 13ª edição e 

que serve de modelo para outras IES. 

Conforme parecer nº 003/CONSUP/2013, que altera o Artigo 153 do 

Regimento Geral da Unochapecó e o conteúdo do Manual de Normas e 

Procedimentos Acadêmicos da IES, o regime acadêmico oferecido pela Unochapecó 

é semestral e dá-se por componente curricular. Por sua vez, o controle da 

integralização curricular é feito pelo sistema de créditos, o qual é uma unidade 

correspondente a 20 horas de trabalho acadêmico ou atividade equivalente.  

De acordo com a RESOLUÇÃO N. 059/CONSUN/2016, que aprova a 

alteração nas diretrizes institucionais para o processo de reestruturação acadêmica 

e administrativa da Unochapecó, todos os cursos de graduação devem fixar em sua 

estruturação curricular a oferta de disciplinas institucionais comuns com carga 

horária de 2 créditos sendo os componentes curriculares: Introdução ao Curso, 

Leitura e Produção de Textos, Iniciação Científica, Sociedade e Desenvolvimento 

Humano, Libras, Projeto de Pesquisa I, Projeto de Pesquisa II, Tópicos Integradores, 

e Eletiva. 

Por sua vez, todos os cursos de graduação em licenciatura, deverão ofertar 

as disciplinas institucionais comuns, com carga horária de 2 créditos que são: 

Tecnologias da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, 

Psicologia da Educação, Didática Geral, Política e Gestão de Educação Básica, 

Educação Especial e Inclusão, Estatística Aplicada à Educação (eletiva). 
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De acordo com a RESOLUÇÃO N. 039/CONSUN/2015, que aprova a 

alteração do Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos, com a finalidade de 

avaliar a aprendizagem nos cursos de graduação da Unochapecó, em cada 

componente curricular são atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 

considerando-se os seguintes procedimentos: 

O professor terás que atribuir no mínimo duas notas em trabalhos e atividades 

escolares durante o semestre letivo, sendo que a média dessas notas constituirá o 

que se denomina de Grau 1; 

A avaliação cumulativa semestral para todos os alunos, independente da 

média do Grau 1, que constituirá a nota de Grau 2; 

O exame final, para os alunos que atingirem na soma entre as notas do Grau 

1 e do Grau 2 média mínima de 4 pontos e não obtiveram média igual ou superior a 

7 (sete), consistindo este exame no Grau 3. 

Para efeito de cálculo da média semestral será considerada a seguinte 

fórmula: MS (Média Semestral) = G1x6 + G2x4 /10 = MF  

É considerado aprovado no componente curricular o aluno que, tendo 

frequência igual ou superior a 75%, ou tiver alcançado média igual ou superior a 1, 

considerando os Graus 1 e 2, ou alcançado, no mínimo, a média 4 após os 

resultados do Grau 1 e Grau 2, e, fazendo o exame de Grau 3 e obtiver média igual 

o superior a 5 pontos. 

Os alunos que não atingirem média semestral igual ou superior a 7 pontos 

submeter-se-ão ao exame de G3, e para obtenção da média final será considerada a 

seguinte fórmula: MF (Média Final) = MS x 6 + G3 x 4. Todos os instrumentos de 

avaliação deverão ser devolvidos ao aluno. São passíveis de revisão as avaliações 

de G2 e G3. 

Em dezembro de 2014 tivemos 7.942 de estudantes regularmente 

matriculados, em 2015 foram 7.470 e 7.158 em 2016, divididos em 04 áreas, ACS 

(Área de Ciências da Saúde), (Área de Ciências Humanas e Jurídicas), ACEA (Área 

de Ciências Exatas Ambientais) e ACSA (Área de Ciências Sociais Aplicadas). 
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Em 2016 foi aberto o curso de bacharel em Biblioteconomia na modalidade a 

distância e em dezembro do mesmo ano, havia 85 estudantes matriculados. 

 Os atuais cursos da instituição e suas áreas de atuação e com seu 

desempenho são: 

Tabela 05: Relação de CPC e Enade dos cursos 

CURSO Área CPC ENADE ANO 

CPC 

IGC 

Administração – CCÓ ACSA 3 3 2013 3 

Administração – SLO ACSA 3 3 2013 3 

Agronomia ACEA 3 2 2014 2 

Arquitetura e Urbanismo ACEA 3 2 2015 3 

Artes Visuais – Licenciatura ACHJ 3 3 2012 3 

Biblioteconomia – CCÓ ACHJ - - - - 

Biblioteconomia – SLO ACHJ - - - - 

Ciências Biológicas – Licenciatura ACEA 4 3 2015 3 

Ciências Biológicas – Bacharel ACEA 4 3 2015 3 

Ciências da Computação ACEA 3 2 2015 2 

Ciências Contábeis – CCÓ ACSA 3 3 2013 3 

Ciências Contábeis – SLO ACSA 4 4 2013 3 

Ciências Econômicas ACSA 3 3 2013 3 

Ciências da Religião ACHJ - - - - 

Design de Moda ACSA 3 4 - - 

Design – Design Visual ACSA - - - - 

Direito – CCÓ ACHJ 3 2 2013 2 

Direito – SLO ACHJ SC - - 3 

Educação Física – Bacharel ACS 3 3 2014 3 

Educação Física - Licenciatura ACS 3 2 2014 2 

Enfermagem ACS 4 3 2014 3 

Engenharia Civil ACEA 3 2 2015 2 
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Engenharia de Alimentos ACEA 3 2 2015 2 

Engenharia Elétrica ACEA - - 2015 - 

Engenharia Química ACEA 3 3 2015 3 

Engenharia Mecânica ACEA - 3 2015 3 

Engenharia de Produção ACEA - - - - 

Farmácia ACS 3 2 2014 2 

Fisioterapia ACS 4 3 2014 3 

Gastronomia – Tecnólogo ACS SC SC - - 

Jornalismo ACSA 4 3 2013 3 

Letras – Português/Inglês ACHJ 4 3 - 3 

Lic. Int. Indígena – Pedagogia ACHJ - - - - 

Lic. Int. Indígena – Línguas, Artes e 

Literatura 

ACHJ - - - - 

Lic. Int. Indígena – Ciências Sociais ACHJ - - - - 

Lic. Int. Indígena – Mat. E Ciências 

da Natureza 

ACHJ - - - - 

Matemática – Licenciatura ACEA 4 3 2015 3 

Medicina ACS 2 3 2014 2 

Medicina Veterinária ACEA    - 

Nutrição ACS 3 3 2014 3 

Odontologia ACS 4 3 2014 3 

Pedagogia ACHJ 4 3 2015 3 

Produção Audiovisual – Tecnólogo ACSA - - - - 

Psicologia - CCÓ ACHJ 4 3 2013 3 

Psicologia - SLO ACHJ SC - - - 

Publicidade e Propaganda ACSA 3 4 2013 3 

Serviço Social ACHJ 3 3 2014 3 

Sistemas de Informação ACEA 3 3 2015 2 

Fonte: Unochapecó, Chapecó, 2016. 
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De 2014 para 2016 o número de estudantes regularmente matriculados 

diminuiu 9,87% enquanto o número de ingressantes diminui apenas 7,05% em 

contra partida também diminuímos o número de formandos conforme é demonstrado 

na tabela abaixo. 

 

Tabela 06: Ingressante e Engressos por Área 

2014 

Áreas Ingressantes Egressos Nº Geral de 

estudantes 

ACS 514 282 1.526 

ACEA 916 254 2.664 

ACSA 413 248 1.601 

ACHJ 578 439 2.151 

TOTAL 2.421 969 7.942 

2015 

Áreas Ingressantes Egressos Nº Geral de 

estudantes 

ACS 512 336 1.498 

ACEA 936 291 2.570 

ACSA 435 288 1.442 

ACHJ 526 301 1.960 

TOTAL 2.409 1.216 7.470 

2016 

Áreas Ingressantes Egressos Nº Geral de 

estudantes 

ACS 462 307 1.504 

ACEA 774 209 2.412 

ACSA 382 250 1.282 

ACHJ 621 310 1.960 

TOTAL 2.239 1.076 7.158 

Fonte: Unochapecó, Chapecó, 2016. 
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A partir de 2017 a Unochapecó ofertará cursos de tecnologia em Gestão na 

modalidade Educação a Distância. Serão 7 cursos com 1860 horas divididas em 8 

módulos. Como principal diferencial no processo de ensino e aprendizagem a 

Instituição adotou a Aprendizagem Baseada em Problema – ABP, que funcionará da 

seguinte forma: Serão 8 módulos de 220 horas/aula compostos por: Duas disciplinas 

de 80 horas nos primeiros 4 módulos. Uma disciplina de 80 horas e duas de 40 

horas nos demais módulos. 

O PROGRAMA DE MONITORIAS caracteriza-se pela inserção de 

acadêmicos do Ensino Superior em programas e/ou atividades acadêmicas em 

cursos de graduação, com a finalidade de aproximar o aluno de graduação das 

atividades de docência, despertar nos acadêmicos o interesse por atividades de 

ensino e pesquisa, auxiliando professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

das atividades pedagógicas e científicas, bem como, para o aperfeiçoamento do 

processo de formação profissional, através do aprofundamento técnico e o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente (atendimento e 

auxílio aos estudantes do curso no componente curricular, organização de grupos de 

estudos).  

O Setor de Estágios e Monitorias orienta e promove junto com as 

Coordenações de curso debates/encontros sobre os processos pedagógicos dos 

estágios e monitorias; zela pelo cumprimento do termo de compromisso de 

estágio/monitoria, regulamento e legislação vigente; divulga as vagas de monitorias 

e emite a documentação de contratação; realiza reunião de orientações gerais aos 

monitores e acompanha-os por meio de relatórios de acompanhamento periódico. 

 A relação de monitores por área acadêmica da Unochapecó nos anos de, 

2014, 2015 e 2016, respectivamente foi a seguinte: Ciências da Saúde: 30, 34 e 35 

monitores; Ciências Exatas e Ambientais: 25, 28 e 29 monitores; Ciências Humanas 

e Jurídicas:  1, 1 e 1 monitor e Ciências Sociais Aplicadas: 1, 1 e 0 monitores, 

perfazendo um total de 57 em 2014, 64 em 2015 e 65 monitorias em 2016 na IES. 



 
 
 

 

142 

 

A quantidade de estágios não obrigatórios em 2014 foi de 1.491 estudantes, 

1.345 no ano de 2015 e em 2016, 1.389 estagiários(as) que exerceram atividade 

remunerada em suas áreas afins conforme Leis em vigor, fortalecendo ainda mais a 

teoria e prática de seu curso, porém a IES através de convênios com instituições 

públicas, privadas, profissionais liberais e agentes de integração oportunizou um 

número maior do que a demanda, sendo em 2014, 1.474 convênios, em 2015, 1.603 

e em 2016 foram 1.701 instituições para os estudantes pudessem realizar estágios e 

exercer os conhecimentos adquiridos em sala de aula no dia a dia.  

Na Instituição há 08 modalidades de bolsa de estudo para a Graduação 

(Bolsa Filantropia, Art. 170 e PROESDE, Bolsa Art. 171 e Indígena/Libras, Bolsas de 

Iniciação à pesquisa Científica, Bolsa Universitária, Bolsas Licenciatura, Bolsas 

Esporte, Bolsas via sindicato) e que contemplaram na média semestral em 2014, 

3.506 estudantes, em 2015 foram em média 3.630 estudantes e no ano de 2016, 

3.350 estudantes contemplados com bolsas de estudo. 

O número de professores da instituição em 2016 foi de 576 e a proporção de 

professores por estudantes, em média geral foi de 12,42 estudantes por professores 

e por área tivemos as proporções: ACS 8,54, ACEA 14,70, ACHJ 12,64 e ACSA 

15,82. 

 
4.3.2 Política de Pesquisa. 

A Unochapecó objetiva o fortalecimento e expansão do stricto sensu que em 

2014 havia 05 programas e atualmente conta com 07, sendo um deles também 

mestrado/doutorado. Os programas de mestrado são: Políticas Sociais e 

Dinâmicas Regionais (Profissional);Educação; Tecnologia e Gestão da Inovação 

(Profissional);Direito; Ciências Contábeis e Administração; Ciências Ambientais 

com projeto de doutoramento em avaliação junto a Capes; Ciências da Saúde 

(Mestrado/doutorado) com início do doutorado em março de 2017. 

Tínhamos 139 estudantes em 2014 aumentando para 183 em 2015 e no ano 

de 2016,222, um aumento no triênio de quase 60% de estudantes regularmente 

matriculados em nossos programas. 
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Assim também aumentou o número de egressos que em 2014 foi de 35, 

passando em 2015 para 58 e chegando em 2016 com 70 egressos. 

Visando a manutenção, consolidação e expansão dos programas de Pós-

graduação stricto sensu a IES estimula a produção científica qualificada por meio de 

diferentes ações a partir do seu PDI: 

- Concessão de bolsas: modalidades de Apoio à Produção Científica, 

Capacitação Docente, Capes Integral, Capes Taxa, Bolsa Egresso, Fapesc, 

Fumdes, Sindicato e Unochapecó. Em 2016 foi aprovada Resolução que 

regulamenta a concessão de bolsas de estudo para estudantes dos Programas de 

Pós-graduação stricto sensu, valorizando seu desempenho acadêmico-científico e o 

fortalecimento e manutenção de padrões de excelência no desenvolvimento de 

teses e dissertações, com oferta de bolsas de estudos integrais (100% de isenção, 8 

a 10 cotas por programa) e parciais (50% de isenção, 3 a 4 cotas por programa) 

para os alunos ingressos nos editais. Em 2014 e 2015 tínhamos respectivamente 74 

e 121 bolsas de estudos, e atualmente, 2016, a IES conta com 96 bolsas de estudo. 

 

- Qualificação de docentes em cursos de Pós-graduação na própria 

universidade ou em outras instituições nacionais e estrangeiras: o apoio 

permanente a esta ação e sua necessidade de fortalecimento permitiu a aprovação 

do Regulamento de Capacitação Docente com organização de modalidades de 

apoio à formação acadêmica (mestrados e doutorado com afastamento parcial ou 

integral) e continuada (cursos lato, participação em congressos, eventos etc.). 

Fortalecendo esta medida, outra Resolução prevê uma bolsa anual na modalidade 

Capacitação Docente para cada programa, com isenção de 100% da mensalidade 

para professores da universidade e uma Portaria estabelece a isenção de 

pagamento para nossos docentes em componentes curriculares ofertados na 

modalidade de disciplina isolada, nos Programas de Pós-graduação stricto sensu da 

IES.  
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Outra ação para a qualificação do corpo docente dá-se via programas Minter 

e Dinter. Atualmente, está em andamento o Doutorado em Odontologia com a 

Unicamp e, Doutorado em Direito tendo como instituição promotora a USP. No final 

de 2015 foi aprovado pela Capes o Dinter em Engenharia de Materiais sendo a 

instituição promotora a UFSCAR com início previsto para o primeiro semestre de 

2017. Em fase de conclusão, está sendo discutida a Resolução que irá criar e regrar 

o afastamento para Estágio Pós-doutoral de professores dos Programas stricto 

sensu da IES. 

- Auxílio para projetos específicos: os projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelos programas visam o diálogo com os diferentes segmentos societários para 

estabelecimento de parcerias ou atendimento de demandas sociais. Procura-se a 

articulação interinstitucional com agências de fomentos, movimentos sociais, órgãos 

governamentais, ONGs, setor produtivo e instituições de ensino superior. A IES 

através do Escritório de Projetos e Prestação de Serviços mapeia editais das 

principais fontes de fomentos, nacionais e internacionais, a fim de identificar 

oportunidades e os divulga para comunidade acadêmica; assessora, apoia e auxilia 

no controle do gerenciamento e execução do projeto. 

 Com o objetivo de fomentar projetos de grupos de pesquisa e auxiliar 

no fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica, a IES participou no ano de 

2015 da criação do Edital de Chamada Pública FAPESC nº 09/2015 de apoio a 

grupos de pesquisa das instituições do sistema ACAFE, com implantação em 2016. 

A IES oportunizou através do edital, projetos de caráter multidisciplinar realizados 

entre os grupos de pesquisas dentro dos Programas stricto sensu. 

 A IES prevê no regulamento dos seus programas recursos 

provenientes da taxa de bancada que destinam-se à manutenção e melhoria das 

atividades necessárias ao desenvolvimento do projeto de pesquisa do 

mestrando/doutorando, aplicados em despesas de custeio como: aquisição de 

material permanente e consumo, material bibliográfico (livros e periódicos), 

participações em congressos e similares. 
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- Iniciação Científica: a IES garante programas de apoio à pesquisa de 

caráter permanente, privilegiando os projetos articulados com o stricto sensu e de 

inserção comunitária, através do acesso aos editais do PIBIC/PIBITI e PIBIC-EM 

CNPq, Artigo 170 e 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina e com 

recursos internos advindos do Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPE) da 

Unochapecó. Tais editais apresentam cotas para inserção de bolsistas de Iniciação 

Científica junto aos projetos de mestrado, qualificando a pesquisa de Iniciação 

Científica e aproximando a pesquisa da graduação. Os editais preveem a 

participação de um coordenador da proposta e um co-orientador, normalmente 

professor não vinculado ao stricto, promovendo a articulação entre stricto e 

graduação. 

- Divulgação dos resultados da produção científica e tecnológica em 

eventos científicos, e apoio à publicação: a IES promove anualmente seu 

Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão para divulgação dos 

resultados de suas pesquisas e estimula a publicação em Revistas Científicas 

Eletrônicas da IES – 8, em livros e e-books produzidos pela sua editora (Editora 

Argos), bem como em eventos externos, e periódicos nacionais e internacionais. 

- Estímulo à internacionalização e Inter institucionalização: os docentes e 

discentes são estimulados a participarem de eventos internacionais, com 

apresentação de trabalhos e estabelece convênios entre instituições parceiras 

{UFSC, UFFS, Comitê Executivo de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

(Argentina), Universidade do Porto (Portugal)}. A promoção destes eventos é vista 

como um mecanismo de apoio a estudos e proposição de novos projetos e 

possibilidade de reflexão e atuação, intercâmbios e atividades acadêmico-

profissionais. Palestrantes nacionais e internacionais estiveram na IES nos últimos 

anos e nossos professores participaram em eventos nacionais e internacionais, 

publicando em Anais e revistas internacionais. Pretende-se ampliar a parceria entre 

instituições, estimular a publicação em periódicos internacionais e lançar editais de 

mobilidade acadêmica para mestrandos e doutorandos da IES. 
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- Fortalecimento dos programas: em 2016 foi iniciado um levantamento da 

produção científica dos programas para obter um diagnóstico e criar estratégias para 

a qualificação de cada curso, melhorando suas avaliações junto a Capes, (que hoje 

é avaliado em 03 todos os mestrados e 04 o doutorado), planejando a contratação 

de professores e projetos de doutoramento para alguns programas nos anos de 

2017 e 2018. 

- Apoio aos docentes: organização da carga horária com atribuição de 28 

horas semanais de dedicação ao programa que está vinculado e limitação do 

número de componentes curriculares em que o professor poderá atuar na 

graduação. A IES aprovou no ano de 2015 o Regulamento de Remuneração 

Variável dos Professores vinculados ao stricto sensu, qual estabelece um acréscimo 

à remuneração através de uma gratificação dada ao professor, baseada na sua 

produtividade, seguindo os critérios de avaliação das diferentes áreas da Capes, 

objetivando o aumento da produção qualificada. 

- A articulação com a graduação: a IES determina a atuação mínima de 8 h 

semanais do professor em disciplinas da graduação, auxiliando na qualificação do 

ensino e estimula a participação destes professores em orientações de TCCs, 

Colegiados de Cursos e Núcleo Estruturantes. Além dos editais, inúmeros eventos 

ocorrem de maneira articulada entre graduação e stricto sensu, como a realização 

de Estágios em Docência sob supervisão do orientador em disciplinas de graduação. 

 
4.3.3 Política de Extensão 

 
A Política de Extensão apresenta-se como uma possibilidade real de 

concretização da função social da UNOCHAPECÓ, via fortalecimento do ensino e da 

pesquisa, por meio de vínculos e compromissos sociais. É entendida como um 

princípio educativo, como estratégia de aprendizagem que deve perpassar todos os 

componentes curriculares e suas interfaces, sem perder de vista a necessidade de 

sustentabilidade econômica, de modo a viabilizar não apenas o seu funcionamento, 

mas também o seu crescimento.  
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O princípio educativo desejável é aquele que tem nas metodologias que 

contemplem o processo de participação social mediada como elemento principal à 

produção do conhecimento e articuladas ao ensino e pesquisa, seja por intermédio 

das atividades de aprendizagem dos diferentes componentes. 

A Política de Extensão Universitária da Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó (Unochapecó) objetiva (re)estabelecer marcos referenciais para o 

planejamento, elaboração, desenvolvimento e avaliação das ações extensionistas, 

mediante definição de princípios e diretrizes norteadoras, propondo modificações na 

Resolução N. 167/CONSUN/2010.  

É resultado de um processo de discussão coletiva, protagonizado pela 

comunidade acadêmica e balizado pelo diálogo nacional estabelecido a partir 

da aprovação do Plano Nacional de Extensão Universitária (1999, 2001, 2012), Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), Referenciais para a Construção 

de uma Política Nacional de Extensão das Instituições Comunitárias de Educação 

Superior (ICES) (2013), Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. Em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o presente 

documento também legitima a intenção da Unochapecó em pautar as suas ações 

extensionistas de acordo com os referenciais no âmbito do ensino superior, 

instigando ao debate sobre a Extensão Universitária e suas implicações com o 

processo formativo e a produção social da vida em sociedade, bem como, sua 

(re)elaboração e aprimoramento contínuos.  

As propostas de programas e projetos de extensão dar-se-ão por demanda 

interna, induzida e /ou externa. As propostas de programas e projetos permanentes 

de extensão são originadas de demanda interna, por iniciativa das Áreas 

Acadêmicas, cursos de graduação e /ou pós-graduação, núcleos de iniciação 

científica e /ou grupos de pesquisa, programas e projetos de extensão e/ou por 

iniciativa institucional, julgadas estratégicas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Cabe ao Comitê de Extensão a homologação e o credenciamento 

dos programas e projetos permanentes de extensão. 
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As propostas de projetos de extensão por demanda induzida são originadas 

por iniciativa da Diretoria de Extensão, financiadas pelo Fundo de Apoio a Projetos 

de Extensão (Fapex), regidas de acordo com Edital específico da Vice-Reitoria de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As propostas de projetos de extensão originadas por demanda externa serão 

financiadas por agências de fomento externas, sendo as responsabilidades das 

partes firmadas em convênio e /ou contrato. 

Os programas e projetos permanentes ou não, são desenvolvidos após 

cadastro e aprovação da Diretoria de Extensão, contam com docentes coordenados 

e orientadores com carga horária compatível, bolsistas, voluntário e contam com 

recursos financeiros e espaço físico para sua execução. O cronograma de atividades 

e ações é predefinido em projeto próprio, avaliado, validado e, sendo o caso 

ajustado, por meio de relatórios sistemáticos. 

As ações e atividades de extensão estão sob responsabilidade da Diretoria de 

Extensão (DEX), vinculada à Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, que 

conta com uma equipe técnica para auxílio, coordenação e articulação dessas. 

O público atendido é proveniente, predominantemente, da região oeste, como 

também do extremo-oeste e centro-oeste catarinense, por conta do Programa 

Sorriso para Vida, que atende crianças e adolescentes hospitalizados, da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) e do Centro de Memória 

do Oeste de Santa Catarina (CEOM), sendo que este último indica inserção também 

no estado do RS e Argentina por intermédio de convênios com o referido país, assim 

como, parceria com o governo francês no acompanhamento e realização de 

escavações. 

Participam das ações crianças, adolescentes adultos e idosos, 

principalmente, os que se encontram em fragilizados economicamente e em 

vulnerabilidade ou riso social e institucionalizados. 
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Em 2014 estiveram em vigência cinco programas permanentes e 25 projetos 

com recursos institucionais e a serem recadastrados no ano de 2015 com nova 

estrutura, conforme edital 384/Reitoria/2014, tendo em 2015 e 2016, 16 projetos. 

Outros 16 projetos de curta duração, estiveram em implementação ao longo 

de 2014, e também se manteve esse número de projetos nos anos de 2015 e 2016. 

Considerando a possibilidade das IES Comunitárias acessarem a oferta aos 

cursos profissionalizantes por intermédio do PRONATEC, foram efetivados seis 

cursos com oito turmas, com matrícula inicial de 454 estudantes, que ao final de 

2014 registravam uma evasão média de 30%. 

A reedição do PROESDE/Desenvolvimento também ocorreu no ano de 2014, 

com a participação de 77e em 2015, 74 bolsistas com recursos oriundos do Governo 

estadual, assim como, o Projeto Rondon com a presença de quatro docentes e vinte 

discentes e da operação ACISO-Marinha do Brasil, com um representante discente 

em cada operação em 2014 e em 2015 passou para nove discentes e dois 

professores. Em 2016 não houve projeto Rondon assim como o 

PROESDE/Desenvolvimento, p0orém teve o PROESDE/Licenciaturas 2015 e 2016 

com 41 bolsas de estudo. 

Estudantes ainda puderam acessar os recursos do Artigo 171, do governo do 

estado de Santa Catarina, para atuação nos programas permanentes e projetos de 

extensão. Também, pela primeira vez, ocorreu o lançamento de um edital prevendo 

a articulação entre extensão e pesquisa, uma proposição da Diretoria de Extensão 

em parceria com a Diretoria de Pesquisa e Stricto Sensu, conforme edital 

278/Reitoria/2014, com a provação de quatro projetos, sendo três da Área da Saúde 

e um da Área do Meio Ambiente, com a participação de oito bolsistas com 20 horas 

semanais e oito professores com 2 horas semanais cada.  

Em relação à Área de Cultura e Lazer foram identificadas algumas ações 

através de01 programa com 11 projetos, entre eles, Grupo de Teatro Expressão 

Universitária (GTEU), Biblioteca setorial, Projeto de História, Patrimônio e 

Comunidade, projetos esse com parcerias com outras entidades, participando 
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também de campanhas sociais e intervenções no campus da universidade e em 

espaços externos.  

No que diz respeito às ações sociais, a instituição participou, por intermédio 

dos programes e projetos, de atividades em 2014 como: Campanha de 

Responsabilidade Social (nas cidades de Chapecó, Xaxim e São Miguel do Oeste), 

Campanha de Prevenção e Combate à AIDS, Campanha de Prevenção e Combate 

à Violência e Acidentes Domésticos com Crianças, Dia mundial da Saúde (inclusive 

com a realização de um Seminário em parceria com o Hospital da Criança), 

Campanha Ação Cooperada Fundação AuryBodanese e suporte metodológico e 

financeiro ao Projeto Farroupilha, que implementa ações no âmbito da cultura 

gauchesca nos CTGs da cidade de Chapecó e nos anos seguintes mantendo alguns 

e encerando outros. 

Também foram realizadas diversas intervenções pontuais, especialmente, em 

datas comemorativas. Por intermédio da DEX, também foram realizados em 

2014,175 eventos e cursos que foram organizados em forma de seminários, 

congressos, simpósios, viagens de estudos, capacitação interna e externa, cujas 

propostas foram provenientes das quatro áreas que compõe a estrutura dos cursos 

de graduação e das demais diretorias aumentando para 200 em 2015 e em 2016, 

178 eventos. 

Para a consolidação e fortalecimentos das ações extensionista, foram 

realizadas diferentes atividades com docentes e discentes, como: reunião para 

deliberação sobre plano estratégico, elaboração coletiva dos editais, construção da 

nova política de extensãoe de prestação de serviços, tempos de educação 

permanente com a realização de um seminário integrando docentes e discentes em 

2014, um seminário específico para docentes e outro para discentes também em 

2014.  

Para fortalecer o movimento de interlocução entre ensino, pesquisa e 

extensão foi realizado o seminário integrado, com palestra e apresentação de 

trabalho, que foram socializados perante banca avaliadora, composta por docentes 
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internos e externos, cujo objetivo foi analisar crítica e reflexivamente, contribuindo 

com a qualificação das ações, bem como, da produção científica. Também foram 

realizadas reuniões com Diretores de Área, com docentes, para apresentação do 

estado da arte em relação à Extensão na UNOCHAPECÓ, bem como, com 

coordenadores de Mestrado e oficina, ofertado aos docentes o Ciclo de Estudos: 

Docência no Ensino Superior, objetivando a discussão acerca da extensão e seu 

papel e impactos na formação inicial.  

A Diretoria de Extensão, por intermédio de sua direção ou demais 

componentes, participou efetivamente de vários encontros estaduais e nacionais, 

que tinham como tema central a Extensão, principalmente, dos encontros do Forext, 

da Câmara Sul de Extensão, formada por IES dos estados do SC, RS e PR e sobre 

tudo, da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da ACAFE, que realiza encontros 

sistemáticos com as instituições que a compõe.  

Outra responsabilidade da Diretoria de Extensão é o Setor de Educação 

Continuada e Pós-Graduação Lato Sensu, no período de 2014 a 2015 foram 

ofertados e efetivados 37 cursos. No ano de 2016, foram 12 efetivados e estão em 

andamento 41 cursos, sendo 03 da ACS (Área Ciências da Saúde), 11 da ACEA 

(Área das Ciências Exatas e Ambientais), 13 da ACHJ (Área das Ciências Humanas 

e Jurídicas) e 14 da ACSA (Área das Ciências Sociais Aplicadas), totalizando 854 

estudantes matriculados em 2016. O número de egressos nos Lato sensu em 2014 

foi de 314, 2015 teve 536 e 322 egressos em 2016. 

A divulgação dos cursos e captação dos estudantes é realizado pela estrutura 

do Setor de Educação Continuada, Pós-Graduação Lato Sensu com a colaboração 

dos Coordenadores dos respectivos Cursos. Efetivado o Curso, este segue as 

normas previstas no Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da 

Unochapecó, aprovado pela Resolução nº 090/CONSUN/2015. 

No decorrer do Curso são realizadas duas avaliações, de forma oficial, uma 

no início do Curso que tem por objetivo identificar aspectos do perfil da turma e 

objetivos dos estudantes com o Curso e outra ao final dos créditos teóricos com 
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vistas a identificar pontos positivos e negativos, bem como oportunidades de 

melhoria no projeto. Contudo, há liberdade para que cada coordenador de Curso 

promova outras avaliações do decorrer deste, utilizando-se dos mais variados 

métodos.  

A avaliação é feita por disciplinas, a cargo do professor, indicado no plano de 

ensino, podendo ser individual ou em grupo, por escrito, acerca de aspectos centrais 

da disciplina e qualidade da participação. 

A avaliação em cada atividade de pós-graduação lato sensu é expressa pelos 

conceitos, obtidos com as seguintes equivalências: 'A’ Excelente = 9 a 10; ‘B’ Bom = 

7,5 a 8,9; 'C’ Regular = 6,5 a 7,4; ‘D’ Insuficiente por aproveitamento = inferior a 6,5; 

e ‘E’ Insuficiente por frequência. 

O estudante deverá obter no mínimo conceito “C” em cada disciplina, 

acrescido de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas aulas ministradas. 

Para cada conceito “C” obtido na realização das disciplinas, o estudante 

deverá compensar com um conceito “A” em outra disciplina, para a manutenção da 

média global igual ou superior a “B”. 

Dos docentes que ministram as disciplinas são exigidos títulos de especialista 

ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, mestre ou doutor e experiência 

na área de conhecimento abrangida pelo curso, comprovada por pesquisas, 

publicações e/ou experiência docente e, de acordo com a legislação vigente, pelo 

menos, 50% (cinquenta por cento) do corpo docente do curso, deverá apresentar 

titulação de mestre ou de doutor, obtida em programa de pós-graduação stricto 

sensu reconhecido. 

Os docentes que atuam em cursos de pós-graduação lato sensu podem 

pertencer ao quadro funcional da Instituição ou não. Os docentes da casa podem 

atuar em cursos de especialização desde que não haja conflito com as atividades da 

graduação. A contratação de docentes externos ocorre mediante a formalização de 

instrumento contratual.  
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4.3.4 Comunicação com a sociedade 

Ao adotar um posicionamento de vanguarda como modelo de comunicação 

com seus diversos públicos, a Unochapecó busca reforçar com a comunidade a 

ideia de que está atenta aos movimentos do mundo e de que é capaz de criar 

realidades a partir dos conhecimentos e transformações que gera. Para isso, a 

comunicação institucional da Universidade trabalha com elementos e dinâmicas 

inusitadas e inovadoras para o segmento, com o objetivo de surpreender as 

pessoas. A Unochapecó é uma grande geradora de conteúdos, mas parte do 

conhecimento produzido fica restrita a grupos e espaços internos ou não é explorada 

ao máximo devido às formas e/ou aos formatos utilizados.  

O Núcleo de Produção de Conteúdo (NPC) é uma nova estrutura de produção 

em que a lógica da comunicação da Unochapecó, executada a partir do contexto de 

produção de conteúdo, apropria-se de estratégias que visam potencializar seus 

efeitos através da utilização de diferentes linguagens, formatos e canais. O NPC tem 

por objetivo ampliar a capacidade de comunicação e interação da Unochapecó com 

seus diferentes públicos por meio da produção de conteúdos de excelência, capazes 

de gerar ideias instigantes e inovadoras.  

 A autoavaliação da dimensão Comunicação com a Sociedade será 

realizada com base na análise de: 

(1) indicadores de comunicação interna – canais de comunicação e sistemas 

de informações; 

(2) indicadores de ouvidoria; 

(3) indicadores de comunicação externa - canais de comunicação e sistemas 

de informações. 

 
4.3.5 Comunicação Interna 

 
O Site e as redes sociais são os principais canais de comunicação da IES 

com a comunidade interna. O site visa à promoção e divulgação de atividades 

institucionais relacionadas a ensino, pesquisa e extensão e inovação, coleta e 
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classificação de leads, SAC, divulgação de informações legais, informações de 

serviços, pesquisa, eventos e parcerias. O site obtém uma média de 550 mil 

visualizações por mês e atende aos requisitos de usabilidade, navegabilidade, 

acessibilidade e mobilidade (dispositivos móveis). Possui elementos de 

interatividade e é integrado à fanpage no Facebook, que tem 36 mil seguidores, uma 

avaliação média de 4,2 de 5, e possui o selo de “responde rapidamente” (em até 5 

minutos).O canal Publicações, no site da Unochapecó, disponibiliza o acesso às 

informações sobre políticas internas, ordenamentos jurídicos, como PDI, Regimento 

e Regulamentos. Estão disponíveis também os PPC’s dos Cursos, o Manual 

Acadêmico, assim como o Calendário Acadêmico.  

A comunidade interna ainda utiliza de forma profícua, o sistema “Minha Uno”, 

onde os docentes inserem materiais didáticos aos quais os estudantes têm livre 

acesso. Também há interação entre coordenadores, docentes e discentes e 

acompanhamento do desempenho dos estudantes. O sistema permite ao discente 

acessar informações sobre disciplinas, notas, materiais e trabalhos, solicitar 

documentos de forma on-line pelo Protocolo Digital, visualizar seu histórico no curso, 

efetuar a rematrícula e negociação de mensalidades, solicitar bolsas de estudo ou 

financiamentos, candidatar-se a estágios, solicitar títulos da livraria universitária e 

acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

O corpo discente recebe treinamento para utilização de todas as ferramentas 

do portal e informações relevantes sobre a estrutura e funcionamento da IES, 

quando ingressam na mesma, pelo Projeto Metamorfose. 

A comunidade interna também pode entrar em contato com a IES através do 

SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) pelos canais: e-mail, chat e telefone para 

dúvidas, críticas e sugestões. Existe ainda o programa Compartilha que reúne 

informações aos estudantes, professores e técnico administrativos sobre o novo 

programa de gestão colaborativa da IES. É um projeto pensado para aproximar a 

gestão a partir de espaços mais informais de diálogo, estreitar e fortalecer a 

convivência comunitária, incorporando sugestões e soluções de toda a comunidade 
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acadêmica, construindo uma gestão mais colaborativa e transparente. Já a IES entra 

em contato com a comunidade interna através do Call Center utilizando os canais: e-

mail, telefone, chat, SMS para encaminhar informações gerais da IES e respostas às 

demandas. Outros canais e ferramentas institucionalizados utilizados para fortalecer 

a comunicação, a divulgação de campanhas, ações e benefícios são: e-mails, 

Sistema de Mensagem Integrada (SMI), Intranet (Sistema Minha Uno), Aplicativo 

Mobile (Minha Uno), Agenda de Eventos Online IES, minidoors internos, murais nas 

salas e nos espaços externos, TV Universitária, Unoplus (Portal do conhecimento), 

Blogs dos cursos, Redes sociais institucionais, de cursos e de projetos (Facebook, 

Youtube, Twitter, Instaram, Snapchat, Whatsapp, Linkedin, Skype), informativo 

impresso, rádio interna (gerenciada pelo curso Jornalismo), revistas de publicação 

científica, Editora Universitária (Argos), Portal Web da Transparência, Call Center. 

Dessa forma, a comunidade interna tem acesso às informações acerca dos 

resultados das avaliações recentes, divulgação dos cursos, extensão e pesquisa, 

existência de mecanismos de transparência institucional, ouvidoria, Biblioteca, CPA, 

estágios, bolsas de estudo, oportunidades de emprego, financiamentos, 

intercâmbios, infraestrutura, atividades desenvolvidas nos cursos. 

O Programa de Gestão Colaborativa da Unochapecó é um projeto pensado 

para aproximar a gestão de cada pessoa da nossa universidade a partir de espaços 

mais informais de diálogo, estreitando e fortalecendo a convivência comunitária, 

incorporando sugestões e soluções de toda comunidade acadêmica, com o objetivo 

de construir uma gestão mais colaborativa, democrática e transparente, avançando 

os indicadores de qualidade. 

A principal atuação do programa ocorrerá na forma de Audiências 

Compartilhadas, segmentadas para professores, técnicos e estudantes, nas quais os 

diálogos e soluções serão pautados por três eixos: qualidade acadêmica, 

sustentabilidade financeira e clima organizacional. Os dados institucionais, 

estratégias e projetos são apresentados, as discussões setorizadas, ideias são 

propostas e depois executadas. 
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É produzido bimensalmente um informativo (impresso e online - 

https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/3157.pdf) para a 

comunidade geral com o objetivo de informar sobre as principais ações de 

desenvolvidas pela gestão/reitoria da Uno. Outra ação realizada é a criação de 

grupos do Whatsapp para discussão e compartilhamento de informações relevantes 

sobre a instituição. Também foi criado um site 

(http://bell.unochapeco.edu.br/compartilha/) onde a comunidade pode dialogar 

diretamente com a gestão e sugerir ideias, projetos, melhorias. Todas as atividades 

do projeto são atendidas pela Assessoria de Imprensa e divulgadas para a 

comunidade, bem como a agenda de eventos. 

Em pesquisa de avaliação realizada junto aos técnicos, 92% consideraram o 

projeto bom ou ótimo e quando perguntado aos professores, 89% consideraram bom 

ou ótimo. 

 

4.3.6 Ouvidoria 

A Unochapecó compreende a Ouvidoria como o canal de comunicação com a 

comunidade acadêmica, recebendo críticas, sugestões, ponderações e elogios, 

gerenciando as repostas aos interessados. Encaminha as demandas recebidas aos 

setores e instâncias responsáveis, acompanhando sua tramitação e garantindo 

repostas em menor tempo possível, com clareza e objetividade. A Ouvidoria está 

estruturada de modo atuante, fazendo uso de ferramenta computacional de controle 

de demandas, que permite o acompanhamento e a resolução das necessidades 

apontadas pelo demandante. É função da Ouvidoria defender os interesses 

principalmente dos estudantes da Unochapecó, mas também dos técnicos, docentes 

e de toda a sociedade. Esta se encontra preparada para recomendar providências 

em todos os níveis da Universidade e acompanhar o andamento dessas até ser 

dada a resposta final ao solicitante. Todas as manifestações são analisadas 

criteriosamente e diretamente encaminhadas aos responsáveis. Assim, busca-se 
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identificar oportunidades de melhorias em processos e serviços em prol do avanço 

da qualidade ofertada pela Unochapecó. 

Criada pela Portaria 053/REITORIA/2013, em 2 de outubro de 2013, a 

Ouvidoria da Unochapecó é vinculada administrativamente ao Gabinete do Reitor. 

Contudo, resguarda sua independência, com o dever de dar transparência e 

credibilidade a esse importante canal de comunicação entre a comunidade em geral 

e a comunidade universitária. 

A Ouvidoria é uma ferramenta que pretende dar voz à comunidade acadêmica 

é uma interlocutora e a mediadora entre o autor da demanda e as várias áreas da 

Instituição, com vistas à constante melhoria dos serviços prestados pela 

Universidade, consolidando o conceito de democracia e promoção de direitos. 

A imparcialidade, o respeito à pessoa e a isenção de juízo de valor balizam as 

ações do serviço prestado e, seja qual for a situação, prevalecem os princípios 

da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse coletivo, eficiência, 

mantidos em perspectiva nas ações da Ouvidoria. 

 A Ouvidoria da Unochapecó tem desenvolvido ações proativas, levando 

informações relevantes à comunidade sobre os direitos e deveres dos 

cidadãos, sujeitos da ação educativa da Unochapecó. A Ouvidoria realiza as 

suas atribuições normativas de: 

 Receber elogios, sugestões e pedidos de informação; 

 Receber denúncias e reclamações zelando pelo seu encaminhamento aos 

setores competentes; 

 Tratar as demandas apresentadas com equidade com vistas a que os 

partícipes da comunidade acadêmica sejam ouvidos e tenham seu direito 

reconhecido e recebam a rápida resposta de suas demandas; 

 Sugerir ações no sentido de que os problemas sejam minimizados, os prazos 

sejam cumpridos, os processos sejam melhorados, as pessoas que trabalham 



 
 
 

 

158 

 

com o público sejam recicladas com vistas a alcançar a prestação de serviços 

de excelência para o cidadão. 

As Ouvidorias desempenham um importante papel nas Instituições de Ensino 

Superior e, nesse sentido, a Ouvidoria da Unochapecó tem atuado como um 

elemento instigante do processo de transparência da gestão universitária e do 

processo democrático, tão caro a esta Universidade. É considerada como 

facilitadora da Administração ao acesso ao pensamento e a voz dos integrantes da 

comunidade acadêmica e garante aos cidadãos. Mantém, sempre que solicitado, a 

preservação da sua identidade (sigilo do nome), mas garante sempre direito à 

resposta rápida e decisiva. Ainda, a Ouvidoria contribui para tornar mais ágeis e 

articulados os processos e comunicações entre os diferentes setores, áreas, 

diretoria e coordenações de cursos. 

A equipe da Ouvidoria é composta pelo Ouvidor. A função da Ouvidora consiste, 

sobretudo, na representação do usuário estudante, técnico-administrativo e docente 

da Unochapecó, garantindo resposta às indagações e questões apresentadas, nos 

prazos, com clareza e objetividade. A Ouvidoria também realiza atendimentos pelos 

telefones (49) 8402-8536 e (49) 2049-8444 e pelo e-

mail ouvidoria@unochapeco.edu.br. Os casos apresentados são recepcionados, 

analisados, encaminhados aos setores responsáveis dentro da Instituição e 

respondidos ao interessado no tempo disposto pela portaria de criação da Ouvidoria; 

o Ouvidor conta com 30 horas semanais para desenvolver as suas atividades. A 

Ouvidoria dispõe de sala própria, dotada dos equipamentos necessários ao 

desempenho de suas funções. Havendo necessidade de atendimentos em grupos, 

ocorre a utilização de espaços da Universidade, adequados de acordo com o 

número de pessoas a serem atendidas. Os dados da ouvidoria referentes aos anos 

de 2014, 2015 e 2016 são apresentados no quadro 1 a seguir.  
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Quadro 4 – Ouvidoria 2014/2015/2016 

Unidade 

2014 2015 2016 

Chapecó Xaxim 

São Lourenço 

do Oeste Chapecó Xaxim 

São Lourenço do 

Oeste Chapecó Xaxim 

São Lourenço do 

Oeste 
 

Agradecimentos 11 1 2 10 1  0          6            0                 0 

Críticas 20 0  3 22 0  0         16           0                 0 

Dúvidas 73 1 2 108 2 5        69           1                 2 

Reclamações 174 0  7 141 4 4       201          4                 1 

Sugestões, 

comentários e 

observações 

44 0  2 36 0  3 

 

       23           0                 0 

Total 322 2 16 317 7 12       315          5                 3 

Fonte: Reitoria, 2017. 
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4.3.7 Comunicação externa 

 

A Diretoria de Marketing e Comunicação da IES, ligada diretamente à Vice-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, tem como objetivo planejar, executar e 

avaliar ações e estratégias de comunicação e marketing da IES, dando suporte e 

colaborando com as demais unidades organizacionais. As principais metas são 

fortalecimento da marca, visibilidade das atividades com foco no envolvimento 

regional, melhoria contínua da comunicação com a comunidade externa, 

desenvolvimento de ações de relacionamento e socialização das informações e 

dados institucionais. Valoriza a transparência junto à comunidade e otimiza recursos 

comunicacionais com foco na garantia da sustentabilidade da IES. A informação é 

acessível e documentada, preservando o histórico de atuação e serve de 

instrumento de conhecimento e tomada de decisão por parte da comunidade e 

gestores. Os eixos de atuação abordam persuasão, captação, visibilidade, 

endomarketing, fidelização, retenção, inteligência e experiência. A IES atua com 

campanhas de divulgação, informação, sensibilização e lembrete, valendo-se de 

diferentes canais especializados em conteúdos variados. A comunicação é integrada 

e atende necessidades de informação antes, durante e depois do fato/ação. Utiliza 

técnicas, linguagens e formatos adequados também a natureza da mensagem e do 

público-alvo interno. 

Recentemente, foi implantado um Núcleo de Produção de Conteúdo 

Institucional, que compreende as áreas de publicidade e propaganda, jornalismo, 

audiovisual e digital. Um dos principais produtos do NPC é o Portal do 

Conhecimento, cuja função é captar conteúdos já produzidos dentro dos espaços da 

Unochapecó e transformá-los em produtos/ferramentas didáticas. Além disso, 

pretende estimular e organizar a produção de novas formas de explorar e 

compartilhar o conhecimento. Com foco na produção de conteúdo, o site dá mais 

visibilidade às informações e favorece a interação via mídias digitais. Para alinhar a 

prática ao discurso, em novembro de 2014, a Unochapecó lançou seu novo site. 
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Entre as novidades, mais visibilidade para o conteúdo, que será tratado como 

prioridade. As mudanças refletem necessidades observadas por meio de pesquisas 

e também sugestões apresentadas por usuários. Ainda, atendem às tendências em 

comunicação digital, que priorizam a produção de conteúdo relevante, inteligente, 

que contribua para a formação pessoal, profissional e intelectual de quem o 

consome – princípio que norteia as ações do NPC. A interface, que inclui menus 

modernos, estruturados em uma lógica intuitiva, permite maior exposição dos cursos 

e das atividades desenvolvidas, além de ampliar a quantidade e a qualidade das 

informações disponibilizadas aos usuários, especialmente aos estudantes – atuais e 

futuros –, em consonância a estas mudanças foi criado o Unoplus. 

O Unoplus, o Portal do Conhecimento da Unochapecó, é um projeto pioneiro 

em Santa Catarina de produção de conteúdo relevante on-line. Seguindo tendências 

contemporâneas nas áreas da educação e da comunicação, esta ferramenta fornece 

aos usuários conhecimento de forma rápida e moderna, atendendo os diversos 

interesses de estudantes, professores, pesquisadores e também da comunidade em 

geral através de quatro premissas: pessoas (profissionais renomados do mercado e 

da área acadêmica contribuem para a atualização constante dos conteúdos), 

criatividade (a utilização dos recursos de áudio e vídeo criam uma narrativa de fácil 

compreensão), compartilhamento (os conteúdos podem ser sugeridos e acessados 

por qualquer pessoa) e colaboração (a Unochapecó se aproxima da comunidade, 

sem barreiras, produzindo e difundindo conhecimento). 

Desde sua criação, em março de 2015, o Unoplus teve 3.734 usuários 

cadastrados no portal do conhecimento, 53.653 acessos ao portal do conhecimento 

sem login, 371 acessos ao portal do conhecimento com login, 198 vídeos produzidos 

e 157 vídeos publicados.  

Já o Unoplus nas escolas é um programa realizado em parceria com o 

Programa de Orientação Profissional (POP) da Unochapecó. Neste programa, uma 

Kombi estilizada da universidade percorre escolas de Chapecó levando informações 

sobre o mundo das profissões através de especialistas e referências de profissionais 
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em diferentes áreas do mercado de trabalho. Na TV, a Kombi é o cenário das 

atividades. 

Além disso, a Diretoria mantém uma divisão de marketing responsável pela 

construção de conhecimento institucional a partir de pesquisas e dados; uma divisão 

de eventos que planeja, executa e avalia os eventos externos, a TV Universitária 

(Unowebtv), responsável pela difusão do conhecimento científico e o POP - 

Programa de Orientação Profissional. 

A Unowebtv é uma emissora de TV com caráter educativo, cultural e 

comunitário. Criada em 2009, é uma reformulação da TV Universitária da 

Unochapecó, que estava em atividade desde 2001. A programação da UnowebTv é 

exibida no canal 15 da Net Chapecó e também através do site da Instituição 

(www.unochapeco.edu.br). Os programas trazem desde as informações do cotidiano 

da universidade, até conteúdos com caráter mais interpretativo e aprofundado sobre 

os mais variados temas. Em 2014 a UnowebTV teve 196 produções audiovisuais, 

produziu 04 programas em seu canal e atingiu 81756 visualizações no Youtube.  No 

ano de 2015 foram 130 produções audiovisuais, produziu 07 programas em seu 

canal e atingiu 54766 visualizações no Youtube.  Em 2016 a UnowebTV teve 84 

produções audiovisuais, produziu 03 programas em seu canal e atingiu a marca de 

32027 visualizações no Youtube. A partir de 2016 a UnowebTv teve a sua maior 

produção de conteúdo através da plataforma online. 

O Programa de Orientação Profissional da Unochapecó (POP Unochapecó) 

iniciou suas atividades no ano de 2006, atendendo escolas das regiões oeste de 

Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul. Desde então, 

proporciona aos estudantes das terceiras séries do Ensino Médio um espaço de 

reflexão sobre a importância da construção de um projeto de vida, incluindo a 

escolha profissional como parte deste projeto. As atividades acontecem por meio do 

estímulo ao desenvolvimento do comportamento exploratório, autoconhecimento, 

conhecimento do mundo do trabalho e do mundo das profissões, aspectos 

fundamentais para a elaboração e implementação de um projeto profissional.  
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As oficinas se dividem em 3 etapas: Construção do Projeto de Vida, 

Construção do Projeto Profissional e Mundo das Profissões.  

Em 2014 foram atendidas 103 escolas, 276 turmas de 3ª séries do Ensino 

Médio, 63 cidades do oeste catarinense, sudoeste paranaense e noroeste gaúcho e 

6.500 estudantes das 3ª séries do Ensino Médio atendidos com as oficinas de 

orientação profissional. No ano de 2015 foram atendidas 104 escolas, 300 turmas de 

3ª séries do Ensino Médio, 65 cidades do oeste catarinense, sudoeste paranaense e 

noroeste gaúcho e 6.785 estudantes das 3ª séries do Ensino Médio atendidos com 

as oficinas de orientação profissional. Já no ano de 2016, foram atendidas 104 

escolas, 326 turmas de 3ª séries do Ensino Médio, 66 cidades do oeste catarinense, 

sudoeste paranaense e noroeste gaúcho e 8.205 estudantes das 3ª séries do Ensino 

Médio atendidos com as oficinas de orientação profissional. 

O Mundo das Profissões é a terceira etapa do POP Unochapecó e objetiva 

oportunizar aos estudantes o contato com profissionais de diferentes áreas, a fim de 

ampliar o conhecimento em relação às profissões. 

Em 2014 foram 150 profissionais e acadêmicos convidados a explanar sobre 

sua profissão e vivência universitária; 65 espaços abertos à visitação; houve a 

participação de 95 de 66 cidades diferentes, totalizando 4729 estudantes. Em 2015, 

participaram do evento 150 profissionais e acadêmicos convidados a explanar sobre 

sua profissão e vivência universitária; 74 espaços abertos à visitação (laboratórios, 

ações de interação com os estudantes); participaram 112 escolas de 73 cidades 

diferentes, totalizando 5 mil estudantes no evento.Em 2016, participaram do evento 

150 profissionais e acadêmicos convidados a explanar sobre sua profissão e 

vivência universitária; 75 espaços abertos à visitação (laboratórios, ações de 

interação com os estudantes); participaram 116 escolas de 77 cidades distintas, 

totalizando mais de 5 mil estudantes no evento. 

Nos últimos 4 anos, 73 municípios participaram do Mundo das Profissões, 

sendo eles: Águas de Chapecó (SC), Águas Frias (SC), Alpestre (RS), Arvoredo 

(SC), Barão do Cotegipe (RS), Benjamin Constante do Sul (RS), Bom Jesus (SC), 
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Bom Jesus do Oeste (SC), Caibi (SC), Caiçara (RS), Campo Erê (SC), Caxambú do 

Sul (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Cordilheira Alta (SC), Coronel Freitas 

(SC), Coronel Martins (SC), Cunha Porã (SC), Cunhataí (SC), Distrito M. Borman 

(SC), Entre Rios do Sul (RS), Erval Grande (RS), Faxinal dos Guedes (SC), 

Faxinalzinho (RS), Formosa do Sul (SC), Galvão (SC), Gramado dos Loureiros (RS), 

Guatambu (SC), Ipuaçu (SC), Iraceminha (SC), Irati (SC), Itá (SC), Jardinópolis (SC), 

Jupiá (SC), Lajeado Grande (SC), Liberato Salzano (RS), Maravilha (SC), Marema 

(SC), Modelo (SC), Mondaí (SC), Nonoai (RS), Nova Erechim (SC), Nova Itaberaba 

(SC), Ouro Verde (SC), Paial (SC), Palmitos (SC), Pato Branco (PR), Pinhalzinho 

(SC), Planalto (RS), Planalto Alegre (SC), Ponte Serrada (SC), Quilombo (SC), Rio 

dos Índios (RS), Riqueza (SC), Saltinho (SC), Santiago do Sul (SC), São Bernardino 

(SC), São Carlos (SC), São Domingos (SC), São Lourenço do Oeste (SC), 

Saudades (SC), Seara (SC), Serra Alta (SC), Sul Brasil (SC), Tigrinhos (SC), Três 

Palmeiras (RS), Trindade do Sul (RS), União do Oeste (SC), Vargeão (SC), Vitorino 

(PR), Xanxerê (SC), Xavantina (SC) e Xaxim (SC). 

Outros projetos que possibilitam a comunicação com a população regional 

são: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM), Viveiro Florestal, 

RONDON, Núcleo de Desporto Universitário da Unochapecó (NDU), Unocultural e a 

Rede Unochapecó de Inovação. 

Criado em 1986, o CEOM – Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina 

foi um dos primeiros programas de extensão e pesquisa da então Fundeste 

(Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste), atual órgão mantenedor da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó. O Centro 

atualmente está vinculado a Diretoria de Extensão e Vice-Reitoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Unochapecó. 

Desde a sua criação, mantêm ações de preservação, valorização e difusão da 

história e do patrimônio cultural, partindo da concepção crítica da história e da 

memória e o desejo de inclusão social, visando à garantia de igualdade dos direitos 

e do respeito às diferenças culturais. 
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Atualmente, a estrutura física do CEOM deve-se, principalmente, ao apoio da 

Prefeitura Municipal de Chapecó, que cedeu o espaço, e ao IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que viabilizou a reforma. 

Em 2014 o CEOM atendeu 17510 pessoas, recebeu 2491 visitas, publicou 04 

obras (livros e periódicos), teve 12 exposições realizadas, reuniu 400 metros lineares 

de acervo histórico, envolveu 09 estudantes e atingiu um total de 100000 peças 

arqueológicas. O formulário de registro de dados utilizado no ano de 2014 não 

registrava informações sobre o número de atendimentos realizados e o número de 

docentes envolvidos no programa. 

No ano de 2015 o CEOM realizou 6063 atendimentos, abrangendo um total 

de 8780 pessoas, recebeu 5966 visitas, publicou 03 obras (livros e periódicos), teve 

11 exposições realizadas, reuniu 400 metros lineares de acervo histórico, envolveu 

07 estudantes e 20 docentes e atingiu um total de 100000 peças arqueológicas.  

Em 2016 o CEOM realizou 3802 atendimentos, abrangendo um total de 4751 

pessoas, recebeu 3493 visitas, publicou 02 obras (livros e periódicos), teve 11 

exposições realizadas, reuniu 400 metros lineares de acervo histórico, envolveu 10 

estudantes e 10 docentes e atingiu um total de 100000 peças arqueológicas. 

A Área de Ciências Exatas e Ambientais da Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), através do trabalho de professores e 

acadêmicos do Curso de Agronomia, implantou em 2001 o Projeto Mudas Florestais 

Nativas, com o intuito de gerar conhecimento e tecnologia para a produção de 

mudas de espécies florestais nativas. 

Em 2002, a partir das atividades desenvolvidas no projeto, foi criado o Viveiro 

Florestal Universitário, que em 2003 foi integrado ao programa de 

extensão Espécies Vegetais e Preservação Ambiental, com o objetivo de realizar 

ações integradas de ensino, pesquisa e extensão na área ambiental e expandir as 

atividades que já vinham sendo desenvolvidas, ampliando assim o espaço de 

integração entre a Universidade e a comunidade regional. 
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O Viveiro Florestal Universitário produz anualmente cerca 90 mil mudas de 

espécies florestais nativas do Bioma Mata Atlântica, enfatizando as espécies da 

região oeste catarinense. A coleta de sementes é desenvolvida pela equipe de 

trabalho do Viveiro Florestal Universitário, em remanescentes florestais da região 

oeste de Santa Catarina, visando atender a demanda de sementes para a produção 

de mudas e das atividades de pesquisa e extensão. As mudas produzidas são 

destinadas, principalmente, para escolas, ONGs, instituições públicas e privadas, 

prefeituras, agricultores, setores da própria Universidade e comunidade em geral. 

Algumas mudas são doadas, quando o fim é a divulgação da importância da 

preservação e conservação do meio ambiente, e outras comercializadas. 

O Viveiro Florestal Universitário proporciona estágio remunerado para os 

acadêmicos dos cursos de Agronomia e Ciências Biológicas e estágio voluntário 

(artigo n° 170) para estudantes que tenham interesse nas atividades desenvolvidas 

pelo projeto. 

 Busca-se promover o conhecimento para a produção de sementes, mudas 

florestais, substrato orgânico e educação ambiental. Sendo que a produção do 

substrato orgânico se dá através da sensibilização da comunidade acadêmica da 

importância da triagem e reaproveitamento dos resíduos, obtendo o substrato de 

maneira sustentável através da arte de transformar resíduos em matéria-prima com 

o processo de compostagem orgânica. 

 Para que se possa ter maior impacto social na comunidade acadêmica 

e  toda a comunidade, busca-se através do ensino, pesquisa e a extensão, a 

conscientização através da Educação Ambiental, enfatizando os problemas atuais e 

futuros relacionados ao desleixo e consequente destruição do meio ambiente.    

O Projeto Rondon foi criado em 1967 e durante as décadas de 1970 e 1980, 

permaneceu em franca atividade, tornando-se conhecido em todo Brasil. No final dos 

anos noventa, o Projeto deixou de receber prioridade no Governo Federal, sendo 

extinto em 1989. 



 
 

 

167 

 

Em 2005, já com uma nova roupagem, o Projeto Rondon voltou a figurar na 

pauta dos programas governamentais, sendo atribuída a sua coordenação ao 

Ministério da Defesa. Desde então, o Rondon já levou mais de 11.000 rondonistas a 

cerca de 700 municípios. 

Hoje, o Projeto encontra-se em processo de consolidação, com uma procura 

cada vez maior pelas universidades e pelos universitários. O Rondon é mais que um 

projeto educacional e social, é uma poderosa ferramenta de transformação social, na 

medida em que conscientiza jovens que terão nas mãos o destino deste país e da 

importância do seu papel de protagonista na busca de uma sociedade mais justa. 

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de 

integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários 

na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de 

comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população. 

O Projeto Rondon é realizado em parceria com diversos Ministérios e tem o 

apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança 

necessários às operações. Conta, ainda, com a colaboração dos Governos 

Estaduais, das Prefeituras Municipais e de empresas socialmente responsáveis. 

As ações do projeto são orientadas pelo Comitê de Orientação e Supervisão 

do Projeto Rondon, criado por Decreto Presidencial de 14 de janeiro de 2005. O 

COS, como é conhecido, é constituído por representantes dos Ministérios da Defesa, 

que o preside, do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, Educação, Esporte, Integração Nacional, Meio Ambiente, Saúde e da 

Secretaria-Geral da Presidência da República. 

São objetivos do Projeto Rondon: contribuir para a formação do universitário 

como cidadão; integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por 

meio de ações participativas sobre a realidade do País; consolidar no universitário 

brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do 

desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; estimular no universitário a 

produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas. 
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O decreto de criação do Projeto Rondon estabelece que suas regiões 

prioritárias de atuação sejam aquelas com maiores índices de pobreza e exclusão 

social, bem como áreas isoladas do território nacional que necessitem de maior 

aporte de bens e serviços. Por essa razão, a Diretriz Estratégica do Projeto Rondon 

prioriza as regiões norte e nordeste do país. 

Desde sua criação até o ano de 2014 o Projeto Rondon teve a participação de 

75 estudantes e 14 docentes e foi desenvolvido em 10 estados brasileiros, sendo 

eles: Amazonas (Operação Peixe-Boi), Amapá (Operação Oiapoque), Mato Grosso 

do Sul (Operação Arara Azul), Mato Grosso (Operação Tuiuiú), Maranhão e 

Tocantins (Operação Babaçu), Pernambuco (Operação Canudos), Pará e Maranhão 

(Operação Forte do Presépio), Piauí (Operação Velho Monge) e Paraíba (Operação 

Guararapes). No ano de 2015 o Projeto Rondon teve a participação de 09 

estudantes e 02 docentes e foi desenvolvido no estado do Maranhão, através da 

Operação Jenipapo. Em 2016 a Unochapecó submeteu duas propostas para 

participação no Projeto Rondon, mas nenhuma delas foi aprovada. 

O Núcleo de Desporto Universitário da Unochapecó (NDU) tem por finalidade 

dar apoio na elaboração, na gestão e no contato com agências de fomento, no que 

se refere a projetos na área esportiva, bem como em ações de gestão e incentivo do 

esporte da região de abrangência da Unochapecó, e que tenham por fundamento a 

promoção do esporte em todos os segmentos da ciência do esporte, da cultura, do 

lazer, da educação e inclusão social, servindo como facilitador no desenvolvimento 

do esporte para as parcerias como setor esportivo em todos os níveis.  

São objetivos do NDU: fomentar e fortalecer parcerias referentes ao esporte 

da Unochapecó com órgãos públicos, empresas e demais organizações da 

sociedade; promover a elaboração e a implementação de estratégias de 

desenvolvimento e gerenciamento do esporte da região de abrangência de 

Chapecó; promover assessoria à organizações esportivas da região de Chapecó, 

fomentando o acordo de parcerias; apoiar as ações de pesquisa e extensão da 

instituição no âmbito da elaboração e gestão de projetos esportivos, assim como as 
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ações de prestação de serviços; difundir conceitos de esporte como possibilidade de 

fortalecer o desenvolvimento de uma formação profissional cidadã.  

No ano de 2014 o NDU apoiou 14 modalidades de esporte, patrocinou 15 

equipes, distribuiu 121 bolsas esporte e beneficiou 121 estudantes. Em 2015 o NDU 

apoiou 17 modalidades de esporte, patrocinou 19 equipes, distribuiu 127 bolsas 

esporte e beneficiou 124 estudantes. Já no ano de 2016 o NDU apoiou 15 

modalidades de esporte, patrocinou 19 equipes, distribuiu 127 bolsas esporte e 

beneficiou 124 estudantes. 

O Unocultural é um projeto realizado pela Unochapecó e tem por objetivo 

aproximar a população de Chapecó e região da cultura brasileira, promovendo 

entretenimento gratuito e gerando discussões acerca da cultura. O programa traz as 

diferentes manifestações culturais apresentadas pelo projeto. Trata-se de um espaço 

para aprofundar as linguagens culturais e dar voz a diversos artistas. 

Em 2014 o Unocultural produziu 06 eventos, envolvendo 1200 pessoas e 

firmou 03 parcerias. Em 2015 o Unocultural produziu 06 eventos, envolvendo 1200 

pessoas e firmou 03 parcerias. Já em 2016 foram 03 eventos produzidos, 

envolvendo 800 pessoas e firmaram-se 03 parcerias.   

Além disso, está sendo constituída uma estrutura de apoio à gestão do 

conhecimento, por meio da Rede Unochapecó de Inovação, a qual será encarregada 

de: fomentar a articulação entre os agentes do setor produtivo entre si e com as 

capacidades instaladas de pesquisa, extensão e ensino na universidade; apoiar e 

fomentar a captação de recursos públicos e privados necessários ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e ao desenvolvimento de novos 

produtos e processos produtivos; gerir todas as questões relativas à propriedade 

intelectual desenvolvida no âmbito do Parque Científico e Tecnológico Chapec@; 

gerir o fundo de desenvolvimento da pesquisa básica, gerado a partir das atividades 

do Parque, em articulação com a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 

Sensu; fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo e de uma cultura de 

pesquisa no âmbito da comunidade acadêmica; laboratórios de pesquisa e outros 
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ambientes necessários às atividades de P&D, bem como auditórios e salas de aula 

disponíveis na universidade, no limite de sua disponibilidade, primando pela 

otimização de seu uso; encaminhar parcerias com a Recepet, Acate e Anprotec. 

O Parque Científico e Tecnológico Chapecó@ será construído num terreno 

com mais de 9 mil metros quadrados, próximo à Unochapecó e ao Parque de 

Exposições Tancredo de Almeida Neves (Efapi), possibilitando uma futura 

integração de ações ligadas à inovação e ao desenvolvimento. Além do espaço para 

instalação das empresas, o parque tecnológico Chapecó@ vai contar também com 

laboratórios, áreas para transferência tecnológica, ambiente para prestação de 

serviços e para apoio à gestão pública, área de locação para empresas e incubadas. 

Para o funcionamento do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@, será 

estabelecida uma governança com a participação dos três entes da Tríplice Hélice, 

ou seja, do Setor Público, do Setor Produtivo e das Instituições Acadêmicas. O 

Parque vai funcionar a partir de um Conselho Administrativo, com atuação 

organizativa estratégica e contará, também, com uma gestão operativa para atuação 

no âmbito tático e operacional. Essa gestão será responsável por gerir o seu 

funcionamento administrativo e estará lotada na estrutura organizativa da 

Unochapecó. A missão do Parque será promover a ciência, a tecnologia e a 

inovação para o desenvolvimento regional. As metas a serem atingidas com a 

instalação do Parque são: transferir inovação e conhecimento para a região de 

Chapecó, primando pelo desenvolvimento e competitividade dos diversos setores 

apoiados pelo Parque Tecnológico Chapecó@; permitir integração entre setores 

produtivos locais; atrair novas empresas; permitir o surgimento de start-ups; oferecer 

suporte técnico e serviços especializados; propiciar a evolução de ideias, projetos e 

processos no âmbito dos setores públicos e privados. 

O Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT) foi criado para 

fortalecer a relação da UNOCHAPECÓ com a sociedade, envolvendo órgãos 

públicos, empresas e demais organizações, com o objetivo de criar oportunidades 

para que as atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços se 
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beneficiem destas interações.  É uma estratégia deliberada da Universidade pela 

produção e transferência do conhecimento em prol do desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico e sustentável da região. 

A missão no NITT é apoiar as parcerias entre a UNOCHAPECÓ e a 

sociedade, fortalecendo sua relação com os órgãos públicos, empresas e demais 

organizações. Proteger a propriedade intelectual gerada na UNOCHAPECÓ e 

promover sua transferência para o setor produtivo, buscando o desenvolvimento 

tecnológico, econômico e sustentável da sociedade.  

São objetivos do NITT: fomentar e fortalecer as parcerias da UNOCHAPECÓ 

com órgãos públicos, empresas e demais organizações da sociedade; promover a 

elaboração e a implementação de estratégias de desenvolvimento e gerenciamento 

da inovação tecnológica gerada na UNOCHAPECÓ, zelando pela manutenção da 

política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e 

outras formas de transferência de tecnologia; promover e assessorar a transferência 

de tecnologia para o setor produtivo, auxiliando no acordo de parcerias e na 

negociação de contratos de licenciamento; apoiar os grupos de pesquisa e de 

extensão da instituição no âmbito da elaboração e gestão de projetos, assim como 

as ações de prestação de serviços; difundir os conceitos de inovação tecnológica e 

propriedade intelectual, na UNOCHAPECÓ e na sociedade. 

Dentro de suas linhas de atuação, destacam-se: Inovação Tecnológica e de 

Propriedade Intelectual; Prestação de Serviços; Prospecção e Captação de 

Recursos Externos. 

Com relação à Inovação Tecnológica, são desenvolvidas as seguintes 

atividades: gestão e promoção da propriedade intelectual da UNOCHAPECÓ; 

requerer a proteção jurídica das criações intelectuais, realizando seu registro no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); promover a exploração 

econômica das criações intelectuais, através de contratos de licenciamento e de 

transferência de tecnologia; auxiliar os pesquisadores da instituição na pesquisa às 

bases de patentes e na prospecção de tecnologias; detecção e acompanhamento 



 
 

 

172 

 

das atividades de pesquisa com potencial para geração de propriedade intelectual, 

garantindo sigilo durante sua execução para possibilitar posterior pedido de patente; 

capacitação dos pesquisadores da UNOCHAPECÓ e da sociedade no tema 

propriedade intelectual, potencializando a capacidade de transformar as atividades 

inventivas da instituição em inovações tecnológicas aplicadas no setor produtivo; 

fomentar a criação e consolidação de empresas de base tecnológica originadas das 

criações intelectuais desenvolvidas na instituição, através da Incubadora 

Tecnológica da UNOCHAPECÓ (INCTECh). 

Dentro da Prestação de Serviços, as atividades desenvolvidas são: promover 

e fortalecer a prestação de serviços da UNOCHAPECÓ para a sociedade; receber a 

demanda da sociedade e viabilizar seu atendimento, através da identificação e 

articulação dos professores e técnicos capacitados; manter atualizada uma base de 

dados com informações estratégicas para a prestação de serviços, promovendo a 

agilidade na sua viabilização e execução; divulgar a capacidade de prestação de 

serviços da UNOCHAPECÓ e buscar novas demandas na sociedade. 

Com relação à Prospecção e Captação de Recursos Externos, destacam-se 

as ações: realizar a prospecção e promover a captação de Recursos Externos 

Públicos e Privados; acompanhar o lançamento de editais públicos para 

financiamento de projetos de pesquisa e de extensão.  Divulgá-los internamente, 

incentivando e auxiliando a participação dos grupos de pesquisa e de extensão 

nestes editais; assessorar na elaboração e na gestão dos projetos de pesquisa, de 

extensão e de intercâmbio internacionais, garantindo o bom andamento e sua 

completa execução. Realizar a prospecção e o fomento de parcerias da 

Universidade com Empresas, auxiliando na elaboração e na execução de projetos 

de pesquisas de inovação tecnológica, de desenvolvimento, na prestação de 

serviços e na extensão. 

Em 2014 o NITT teve 2 patentes registradas, 33 editais divulgados, 23 

prestações de serviços aprovadas via SEBRAETEC, 19 projetos aprovados, 
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totalizando R$2.166.753,83 em recursos, 21 empresas incubadas e 8 empresas 

graduadas. 

No ano de 2015 não tivemos registro de patentes, foram 42 editais 

divulgados, 19 prestações de serviços aprovadas via SEBRAETEC, 21 projetos 

aprovados, totalizando R$1.675.024,20em recursos, 17 empresas incubadas e 8 

empresas graduadas. 

Em 2016 foram registradas 2 patentes, 15 editais divulgados, 30 prestações 

de serviços aprovadas via SEBRAETEC, 13 projetos aprovados, totalizando 

R$3.540.788,37 em recursos, 20 empresas incubadas e 13 empresas graduadas. 

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó e 

entidades: Associação Comercial e Industrial de Chapecó - ACIC, Sindicato do 

Comércio Varejista – SICOM, Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, Prefeitura 

Municipal de Chapecó, SEBRAE/SC e o GeNESS da UFSC desenvolveram o projeto 

da Incubadora Tecnológica da Unochapecó como uma entidade de apoio à criação 

de novos negócios de base tecnológica para o desenvolvimento econômico local. A 

incubadora foi criada em setembro de 2003 e o primeiro projeto foi incubado em 

31.03.2004, no Condomínio Cesec do Centro Empresarial Chapecó, onde esteve 

localizada até fevereiro de 2008.Hoje a INCTECh está em um novo ambiente, na 

UNOCHAPECÓ, contando com uma área de aproximadamente 140m² à disposição 

das empresas. Os incubados também possuem acesso aos laboratórios, salas, 

auditórios e a biblioteca da universidade. 

 A Incubadora Tecnológica da Unochapecó - INCTECh é um programa 

de fomento às empresas nascentes, para apoio e criação de novos negócios de 

base tecnológica e desenvolvimento econômico local, além de constituir um 

mecanismo de transferência de tecnologia para inovação dos projetos de pesquisa. 

A INCTECh visa desenvolver ações de intercâmbio entre a Hélice Tríplice 

(Governo, Empresas e Universidades) afim de: facilitar às empresas o acesso às 

informações referentes à tecnologia, oportunidades de negócios, crédito, mercado, 

legislação, pesquisas e publicações técnicas; promover o fortalecimento e o 
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desenvolvimento das empresas por meio de sua gestão empresarial, focando níveis 

de desempenho e competitividade; assegurar condições de eficiência na produção e 

comercialização de seus produtos e serviços, mediante a criação, estruturação, 

reestruturação, transferência e incorporação de novas tecnologias; contribuir para o 

aumento da competitividade das empresas incubadas, por meio de ações de 

melhorias de desempenho na identificação de novas oportunidades de negócios. 

O Escritório de projetos e Prestação de Serviços (EPPS) é uma unidade 

administrativa, vinculada à Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, e 

integrante da Rede de Inovação da Unochapecó. O EPPS atua no planejamento e 

controle de projetos de captação de recursos no âmbito da pesquisa, extensão, 

desenvolvimento, inovação e empreendedorismo. Foi constituído para dar suporte 

aos professores que atuem em projetos e captação de recursos, através da 

utilização de ferramentas adequadas para elaboração e gestão de projetos. Desta 

forma, o conhecimento proveniente do ensino, pesquisa e extensão da universidade 

contribuirá ainda mais na busca de resultados positivos para o desenvolvimento do 

oeste catarinense. 

O EPPS objetiva oferecer técnicas de elaboração, gestão e orientação de 

projetos que contribuam para o desenvolvimento da UNOCHAPECÓ. Tem como 

objetivo ainda, a identificação de agentes financiadores de projetos, o 

estabelecimento de parcerias com os setores públicos e privados, otimizando e 

centralizando a gestão de projetos e a prestação de serviços. 

 

4.3.8  Políticas de atendimento ao estudante 

De acordo com o CONAES (2004), a presente dimensão visa analisar as 

formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os 

programas por meio dos quais a instituição busca atender aos princípios inerentes à 

qualidade da vida estudantil.  

No intuito de atender aos propósitos desta dimensão, optou-se pela 

apresentação dos acadêmicos da Unochapecó: como chegam e como ingressam; 
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pela descrição inicial da política de atendimento vigente na instituição e, na 

sequencia, a apresentação do conteúdo analítico proveniente dos dados do ciclo 

avaliativo de 2014-2016.  

A análise das ações desenvolvidas pela universidade no aspecto do 

atendimento dos estudantes e egressos tem como subsídio a pesquisa qualitativa 

realizada pela CPA em 2016; os dados obtidos junto à Vice-Reitoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e suas respectivas diretorias e os números de atendimentos 

realizados pelo NAPI – Núcleo de atendimento psicopedagógico institucional.  

A partir de março de 2016, o Atento reestruturou-se e atualmente está 

dissolvido entre o Setor de Bolsas e o NAPI – Núcleo de atendimento 

psicopedagógico institucional, que tem por objetivo realizar atendimento 

psicopedagógico aos estudantes e docentes nas questões relativas ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

4.3.9 Acadêmicos da Unochapecó: quem são e como ingressam 

Os acadêmicos ingressam na Unochapecó nos cursos superiores de 

graduação e sequenciais por meio de distintas modalidades, todas normatizadas e 

contempladas na legislação da instituição, como se pode ver na descrição a seguir: 

 

4.3.10 Vestibular Unochapecó – ACAFE 

A Unochapecó é integrante da Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais ou Sistema ACAFE - associação civil, sem fins lucrativos, criada pelos 

dirigentes das fundações educacionais com o objetivo de congregar e integrar as 

entidades mantenedoras do ensino superior no Estado de Santa Catarina. Esta 

associação promove processo seletivo através de vestibular, para todas as 

entidades associadas. A Unochapecó, desde 2006, realiza uma prova por ano, com 

ingresso para o primeiro e segundo semestre. Ao inscrever-se, o candidato deve 

observar, além do curso, o turno, a cidade e o semestre em que o mesmo está 

sendo oferecido. Nos cursos que oferecem vagas para ingresso no primeiro e no 
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segundo semestre (mesmo turno e local) os primeiros classificados, no limite do 

número de vagas oferecidas, asseguram vaga para ingresso no primeiro semestre. 

Os próximos classificados, no limite das vagas oferecidas, asseguram vaga para 

ingresso no segundo semestre. 

São campus de vestibular da Unochapecó, a cidade de Chapecó e o campus 

São Lourenço do Oeste. 

 

4.3.11 Processo Seletivo Especial 

Por meio de edital, a universidade oferece vagas complementares para os 

cursos que não tiveram as vagas completadas no vestibular da ACAFE e, para os 

cursos com entrada no segundo semestre. A seleção é realizada através de análise 

de histórico escolar do ensino médio ou graduação. 

 

4.3.12 Transferências 

A transferência para a Unochapecó está condicionada à existência de vaga 

no curso e no componente curricular ofertado, deverá ser requerida no prazo 

estabelecido em edital específico, conforme cronograma, procedimentos, normas e 

condições apresentadas. As transferências podem ser internas, no âmbito da 

Unochapecó e externas para estudantes procedentes de cursos de outras 

instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras. Na transferência interna 

ou externa, o aluno ficará sujeito às adaptações curriculares ocorridas na matriz 

curricular do curso. Edital específico, proposto pela Vice-Reitoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, torna público o número de vagas disponíveis, por curso, turno 

e local de oferta, também cronograma, procedimentos, normas e demais 

informações da inscrição à matrícula dos candidatos. 

 

4.3.13 Portadores de Diploma 

Os candidatos portadores de diploma de curso superior de graduação terão 

acesso à matrícula em cursos sequenciais de formação específica e de graduação, 
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de acordo com critérios estabelecidos em edital próprio, desde que haja vaga no 

curso pretendido. 

 

4.3.14 Disciplinas Isoladas 

Quando da ocorrência de vagas em componente curricular ofertado nos 

cursos de graduação, estas poderão ser ofertadas na modalidade isolada, mediante 

deliberação do Colegiado de curso, para as quais serão admitidos candidatos 

portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, 

interessados em enriquecer sua formação acadêmica. Edital específico, para 

solicitação de vaga nessa modalidade, é publicado semestralmente no período 

fixado em calendário acadêmico, tornará público o período de inscrição, matrícula, 

procedimentos, relação dos componentes ofertados, número de créditos e outras 

informações necessárias. O aproveitamento de disciplinas isoladas em outros cursos 

superiores, as formas de registro e certificação para o acadêmico estão 

regulamentadas pelo Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos. A matrícula 

em disciplinas isoladas não dá aos acadêmicos direito à vaga no curso que oferece 

tais disciplinas. 

A prática educativa em um mundo de intensas transformações requer, cada 

vez mais, conhecer quem é o estudante, quais são suas referências afins de que a 

instituição delinear suas práticas e garantir que estas venham ao encontro das 

expectativas e necessidades de seu público-alvo. É necessário diagnosticar o perfil 

de seus ingressantes para traçar metodologias mais próximas e específicas ao que a 

instituição e respectivos cursos almejam do perfil do seu egresso. 

Esta análise tem por base a pesquisa aplicada semestralmente aos 

acadêmicos ingressantes nos cursos de graduação e sequenciais da Unochapecó. A 

partir dessa carência, a CPA vem diagnosticando o perfil socioeconômico dos 

Ingressantes desde 2006, a fim de subsidiar as discussões das diretrizes e objetivo 

da instituição. 
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4.3.15 Políticas, estrutura e organização do atendimento aos acadêmicos.  

 

A qualidade da vida estudantil é questão central na vida da universidade e 

precisa ser garantida por meio de processos de gestão que visem o acesso, a 

acessibilidade, a permanência, a organização e fluidez das atividades acadêmicas. 

A Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó 

embasam-se na Conferência Nacional de Educação – CONAE (BRASIL, 2010, 

p.45), que define: 

 
A democratização da educação não se limita ao acesso à instituição 
educativa. O acesso é, certamente, a porta inicial para a democratização, 
mas torna-se necessário, também garantir que todos os que ingressem 
tenham condições de nela permanecer, com sucesso. 

 

A partir deste posicionamento, a referida política institucional estabelece que, 

dentre as dificuldades mais comuns de permanência e sucesso identificadas entre 

os universitários, destacam-se as dimensões acadêmica, financeira e pessoal.  

A dimensão acadêmica está relacionada às fragilidades na formação básica, 

que se revelam nas dificuldades apresentadas por significativa parcela de 

estudantes, seja no domínio de operações de cálculo, leitura, escrita, seja no uso 

das tecnologias, entre outras. Para enfrentar essas dificuldades, a Unochapecó 

desenvolve projetos de apoio ao cálculo, leitura, escrita e informática, como forma de 

minimizar as lacunas em componentes curriculares que exigem esta 

instrumentalização. Também é ofertado apoio por meio de monitorias, cuja finalidade 

é despertar nos estudantes o interesse por atividades pedagógicas e científicas. A 

formação para a pedagogia universitária, compreendida como um campo específico 

de saberes, também representa uma importante estratégia para o sucesso dos 

estudantes. Os processos de ensino e aprendizagem precisam ser compreendidos e 

traduzidos em metodologias e relacionamentos professor/estudante. Cabe à Divisão 



 
 

 

179 

 

de Apoio aos Docentes a promoção de formação continuada para a docência no 

ensino superior. 

A dimensão financeira emerge da realidade institucional que tem como 

público-alvo, acadêmicos com baixo poder aquisitivo e, por outro lado, caracterizar-

se como universidade comunitária, sem fins lucrativos, mas que não pode isentar os 

estudantes do pagamento de seus estudos. Desta contradição, o recurso às bolsas 

de estudo é vital para a sobrevivência da universidade e imprescindível para a 

permanência dos seus estudantes.   

A dimensão pessoal implica nas intensas transformações vividas por jovens 

que enfrentam novas experiências no mundo acadêmico, como novas convivências, 

mudança de residência e distanciamento dos familiares (para alguns), crescentes 

desafios na definição e busca de uma profissão que definirá a vida futura, somadas 

às pressões do mundo cotidiano.  

A Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial da 

Unochapecó abarca um conjunto de diretrizes definidas pela instituição para realizar 

sua missão na educação superior, entre as quais, o compromisso com o acesso, 

acessibilidade, permanência e sucesso dos estudantes na universidade (item 4.7). 

Para viabilizar esta diretriz, a estrutura organizacional da Unochapecó – 

detalhada na dimensão 6 – prevê duas diretorias ligadas à Vice-Reitoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão que atuam diretamente no atendimento aos estudantes: a 

Diretoria de Apoio Acadêmico - DAA e a Diretoria de Ensino - DENS.  

A Diretoria de Ensino tem como atribuição o processo de gestão e avaliação 

dos cursos e atua, particularmente, na proposição de políticas de acesso, 

acessibilidade, permanência e desempenho acadêmico. A Divisão de acessibilidade, 

que integra esta Diretoria e está referida nas dimensões 2 e 7, configura-se como 

importante setor de atendimento aos estudantes nestas questões. 

A Diretoria de Apoio Acadêmico se volta para as rotinas de matrículas, 

processos de seleção de entrada de alunos, transferências, aproveitamentos de 

estudos entre outras questões do dia a dia acadêmico. Vinculada a esta diretoria 
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está a Central de Relacionamento, criada para agilizar o atendimento em assuntos 

acadêmicos. 

A seguir, uma breve descrição dos setores que atuam diretamente no 

atendimento dos estudantes. 

 

4.3.16 Central de Relacionamento 

 

Neste ciclo avaliativo houve um avanço significativo no atendimento aos 

estudantes com a implementação da Central de Relacionamento, instalada em 

desde dezembro de 2008 e reestruturado em março de 2016.  A Central tem como 

objetivo principal proporcionar serviços de forma integrada, com qualidade agilidade 

e uniformidade de informações, ou seja, diferentes procedimentos centralizados em 

um único local a fim de facilitar a vida acadêmica. A Central foi concebida de forma a 

integrar os fluxos financeiros e os fluxos acadêmicos, garantindo maior comodidade 

aos estudantes. Para qualificar os atendimentos, o número de técnicos 

administrativos foi ampliado, bem como o horário de atendimento presencial, que 

passou a ser disponibilizada das 7h30 às 22h, de segunda a sexta-feira e aos 

sábados, das 8h às 12h.  

Além do atendimento presencial, os acadêmicos dispõem do Sistema de 

Autoatendimento – SAA, disponível no site da universidade, que permite agilizar o 

atendimento a muitas demandas dos acadêmicos como renovação de matrícula, a 

solicitação de documentos, a consulta de notas, do histórico escolar, visualização 

dos horários das aulas, consulta da situação financeira e impressão do boleto, a 

inscrição em financiamentos, realização de negociação de débitos, a solicitação de 

bolsa de estudos, inscrição em eventos, o cadastro de objetos perdidos, entre 

outros. 
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4.3.17 Divisão de Apoio ao estudante – Antigo Atento atual Setor de Bolsas e 

NAPI 

Destacar-se-á a seguir, os programas, os projetos e os serviços 

disponibilizados e coordenados pelo Atento. A partir de março de 2016, o Atento 

reestruturou-se e atualmente está dissolvido entre o Setor de Bolsas e o NAPI – 

Núcleo de atendimento psicopedagógico institucional, que tem por objetivo realizar 

atendimento psicopedagógico aos estudantes e docentes nas questões relativas ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

O NAPI desenvolve diferentes atividades psicossociais relacionadas à vida 

acadêmica e/ou pessoal dos discentes com o objetivo de oferecer acolhimento e 

orientação diante de novas e, muitas vezes, inquietantes situações vivenciadas no 

decorrer da trajetória acadêmica. A implementação das ações da divisão resultou na 

formação de uma equipe multidisciplinar, para atendimento especializado, formada 

por assistentes sociais, psicólogas e auxiliares administrativos. O atendimento é 

realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas, das 13h30 às 17h30 e das 

18h30 às 22h30.  

 

 

Projeto Metamorfose - o projeto faz parte das atividades de recepção aos 

calouros da Unochapecó. Tem como objetivo proporcionar momentos de integração 

e conhecimento sobre a vida universitária, visando autonomia discente e formação 

cidadã. Ao mesmo tempo, busca promover ações que facilitem o processo de 

integração dos calouros, inteirando-os à estrutura e aos serviços disponíveis na 

universidade; além disso, oportuniza um espaço para a troca e diálogo sobre 

temáticas relacionadas às ansiedades e expectativas advindas do processo de 

iniciação universitária. Em relação ao número de acadêmicos atendidos pelo projeto, 

a CPA levantou os seguintes dados: 

2014 - 2416 atendimentos 
2015 -2500 atendimentos 
2016 - 1807 atendimentos 
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Projeto Marco de uma trajetória - desenvolvido desde 2004, o projeto tem 

como público-alvo os formandos da Unochapecó e, como objetivo, viabilizar um 

espaço de resgate e reflexão das mudanças advindas da vivência universitária. Visa, 

por meio de um ato simbólico, promover um espaço de geração de significados, que 

marque o momento de finalização de um processo, além de fomentar mecanismos 

de interação, comunicação e fortalecimento entre os formandos e com a 

universidade. No período avaliado, identificaram-se os seguintes números de 

atendimento aos estudantes: 

2014 - 1099 atendimentos 
2015 - 955 atendimentos 
2016 - 605 atendimentos 

 

Projeto Educação inclusiva - desenvolvido em parceria com a Divisão de 

Acessibilidade visa contribuir para a permanência e sucesso de estudantes com 

deficiência estudantes com limitações no aproveitamento educacional referente à 

leitura, ao cálculo, ao uso das tecnologias, estudantes com transtornos específicos 

no desenvolvimento e outros que demandem apoio diferenciado. Cabe destacar que 

o número de estudantes indígenas é expressivo na região, demandando 

atendimento específico para este público.  

 

Entrevista de Acolhida: é um serviço realizado por psicólogas e/ou pelas 

assistentes sociais, tendo como objetivo oferecer um espaço de escuta e 

acolhimento ao universitário quando este necessita de orientação ou algum 

atendimentoespecializado. Para ilustrar, entre 2014 a 2016 foram realizadas 60 

entrevistas de acolhimento.  

2014 – 60 atendimentos 
2015 – 48 atendimentos 
2016 – 68 atendimentos 
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Perdidos e Achados: Este serviço objetiva organizar, facilitar e agilizar os 

procedimentos de localização e entrega dos pertences perdidos e/ou encontrados no 

campus universitário. O serviço é oferecido em parceria com a Central de 

Relacionamento e o NAPI. 

 

Informações de Moradia: visa divulgar vagas de moradia, especialmente, 

aos universitários vindos de outros municípios. Os anúncios de vagas (oferta e 

procura) são publicados em espaços e site da universidade (Link Atento).  Até o 

momento foram divulgadas 266 vagas de moradia. 

 

Oficinas Temáticas: é um espaço de reflexão, diálogo, troca de experiências 

e sentimentos, a partir de temas específicos. É um momento que os universitários 

podem falar sobre suas inquietações e buscar superar as dificuldades. Foram 

realizadas 13 oficinas até o momento. 

 

Mediação de conflito em turmas: conflitos entre acadêmicos são 

compreendidos como inerentes às relações interpessoais. Todavia, quanto este 

evolui de maneira a comprometer o processo de aprendizagem, o NAPI intervém.  

A Divisão de apoio aos Estudantes é responsável pelo planejamento, 

avaliação, seleção dos contemplados, bem como de realizar perícia social em 

situações de denúncia de recebimento indevido de bolsas. Dada a amplitude do 

programa, o tema requer ser tratado de forma específica, como se pode observar no 

próximo item.  

 

Programa bolsas de estudo: alternativas e processo de seleção 

A busca de alternativas para oferecer vagas gratuitas ou subsidiadas para 

atender a população de baixa renda nas instituições comunitárias vem sendo uma 

busca recorrente nos últimos anos em vários fóruns que congregam as instituições 

comunitárias.   



 
 

 

184 

 

Com propósito de atender aos princípios institucionais, os processos seletivos 

de Bolsa de Estudo acontecem de forma democrática e participativa, com a 

participação da representação estudantil na equipe técnica responsável pela 

condução dos processos.   

A publicação dos editais de seleção das bolsas de estudo é semestral, com 

ampla divulgação dos critérios para concessão e manutenção do benefício. A equipe 

técnica possui autonomia para gerir o processo e embasam-se nas informações e 

documentação apresentadas pelos candidatos às bolsas de estudo. Para registrar a 

dimensão desta ação, destaca-se o número dos atendimentos de planejamento, 

execução e avaliação dos processos seletivos de bolsas de estudo: 

2014 - 2954 atendimentos 
2015 - 2835 atendimentos 
2016 - 2881 atendimentos 

 

É importante ressaltar que a comunidade acadêmica interna e externa dispõe 

de mecanismos para oferecer denúncias sobre a concessão de bolsas de estudo a 

acadêmicos que julgam não atender aos critérios estabelecidos. Nestes casos é 

efetuada uma investigação para comprovação da denúncia, contudo, o mérito está 

no fato de tratar-se de um mecanismo que contribui para a minimização das 

concessões indevidas. No período foram realizadas: 

 

2014 - 80 perícias sociais 
2015 - 105 perícias sociais 
2016 - 65 perícias sociais 

 

No ciclo avaliativo do presente relatório, percebe-se, houve um crescimento 

nas modalidades de bolsas de estudos ofertadas. As bolsas de estudos dividem-se 

em bolsas federais, estaduais, financiamentos estudantis e modalidades de apoio 

próprias da Unochapecó.  

As principais alternativas de bolsas de estudos que colaboram para a 

permanência dos discentes na Unochapecó estão descritas abaixo. 
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Bolsas de Estudos Federais 

 

Lei Federal 11.096/2005: Proveniente do enquadramento como Entidade 

Beneficente de Assistência Social, conforme a Lei Federal 11.096/2005, a 

Unochapecó oferece bolsas de estudo nas modalidades relacionadas abaixo. Neste 

triênio, a oferta de bolsas integrais aumentou cerca de 10% enquanto que a oferta 

de bolsas parciais aumentou 12%. 

- Bolsas integrais: pagamento de 100% do valor da mensalidade, 

destinando-se aos universitários não portadores de diploma de curso 

superior, ingressantes nas turmas iniciais, cuja renda familiar per capita 

não exceda o valor de um salário e meio, entre outros critérios 

estabelecidos conforme edital. 

- Bolsas parciais: pagamento de 50% ou 25% do valor da mensalidade e 

são destinadas aos universitários não portadores de diploma de curso 

superior, cuja renda familiar per capita não exceda o valor de três 

salários mínimos, entre outros critérios estabelecidos no edital;  

 

Programa Nacional de Formação de Professores – PARFOR: implantado pela 

CAPES em regime de colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e com as Instituições de Ensino Superior.  Na 

Unochapecó, sua implantação ocorreu no segundo semestre de 2009, beneficiando 

com bolsas de estudos integrais os acadêmicos dos cursos de Educação Especial, 

Sociologia e Ciências da Religião. Em 2010, segundo semestre, duas novas turmas 

ingressaram, a de Educação Especial no campus São Lourenço e a do curso de 

História no campus Chapecó, neste semestre foram beneficiados 177 alunos. 

Atualmente 140 alunos estão matriculados nesta modalidade. 
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Bolsas de Estudo Estaduais 

 

Bolsas do Artigo 170: são bolsas de estudo oriundas das Leis Complementares nº 

180/1999, nº 281/2005, nº 296/2005 e nº 420/2008 que regulamentam o repasse de 

um percentual do orçamento do Estado para as Universidades Comunitárias, sem 

fins lucrativos. Por meio dessa modalidade são concedidas: 

- Bolsas integrais: pagamento de 100% do valor da mensalidade, 

destinadas aos universitários com deficiência física e/ou invalidez 

permanente comprovada desde que associada à carência 

socioeconômica. Foram beneficiados: 

2014 – 1708 alunos 
2015 – 1688 alunos 
2016 - 1354 alunos 
 

- Bolsas parciais: a partir de 25% do valor da mensalidade, destinadas 

aos universitários não portadores de diploma de curso superior que, 

entre os acadêmicos solicitantes, apresentarem maior carência 

socioeconômica. Todos os discentes contemplados com recursos do 

Artigo 170 ficarão obrigados a participar 20h semestrais, no semestre 

em que foi beneficiado, em programas e projetos sociais com visão 

educativa no Estado de Santa Catarina, prioritariamente em projetos de 

extensão oferecidos pela Universidade. 

 

Bolsas do Artigo 171: originam-se do convênio firmado anualmente entre o Estado 

de Santa Catarina e a Unochapecó para concessão de bolsas de estudo com 

recurso do Programa de Bolsas do Fundo de Apoio à Manutenção e ao 

Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES). O número de bolsas destinadas 

à universidade, a cada ano, é proporcional ao número de alunos matriculados. 

Destina-se aos universitários não portadores de diploma de curso superior, que 

apresentam carência socioeconômica definida nos regulamentos da Secretaria de 
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Estado da Educação. Os acadêmicos contemplados com recursos dessa fonte não 

são obrigados a prestar a contrapartida de serviços comunitários. Foram 

beneficiados: 

2014 – 473 alunos 
2015 – 535 alunos 
2016 - 419 alunos 

 

Lei do Fundo Social – FUNDOSOCIAL: os recursos são originários da Lei Estadual 

13.334/2005 e 14.876/2009 e destina-se ao ingresso nos cursos de graduação da 

universidade, na modalidade processo seletivo especial para as vagas 

remanescentes, visa incluir acadêmicos com absoluta incapacidade de pagamento. 

Nesta modalidade o Estado custeia 30% do valor da mensalidade do acadêmico e 

os 70% restantes são custeados pela universidade. 

 

Licenciatura para Indígenas: os cursos de licenciatura para estudantes indígenas, 

a partir de julho de 2009, também foram beneficiados com bolsas de estudos. Em 

convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, são destinadas 60 bolsas do 

Artigo 171, com duração de cinco anos (10 semestres). A iniciativa surgiu para 

atender a um público que se caracteriza pela grande dificuldade de acesso à 

educação superior. Outra modalidade de convênio da Unochapecó que beneficia 

estudantes indígenas é a firmada com a FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Nesta 

modalidade, a FUNAI custeia um percentual de 25% do valor da mensalidade e o 

restante é custeado pela Unochapecó 

 

 

 

Financiamentos estudantis 

Os financiamentos estudantis são destinados a financiar a graduação superior de 

estudantes que não se encaixam nos requisitos de seleção de bolsas de estudos 

mas que também não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua 
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formação. Atualmente a universidade dispõe das seguintes modalidades de 

financiamento: 

 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES 

É um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem 

recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que 

tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O 

financiamento poderá ser solicitado em qualquer período do ano e o juro anual é de 

3,4% 

 

Modalidades de apoio próprias da Unochapecó 

 

Fundo de Apoio Estudantil: financiamento próprio da Unochapecó com taxa de juros 

de 6% ao ano e tem como critérios: estar regularmente matriculado em um dos 

cursos superiores da Unochapecó, em regime regular ou especial; possuir renda 

bruta familiar mensal per capita não superior a seis salários mínimos; não estar 

participando de nenhuma outra modalidade de financiamento ou sendo beneficiado 

por bolsa de estudo de qualquer modalidade; não ser funcionário ou dependente de 

funcionário da Fundeste já contemplado com bolsa de estudo para pagamento de 

mensalidade.  

 

Programa de incentivo aos estudantes: tem o objetivo facilitar o acesso e a 

permanência de alunos no ensino superior e abrange quatro modalidades de 

incentivo: 

- Convênios: Beneficia pessoas ligadas às organizações conveniadas 

(empresas, sindicatos, associações) com descontos nas matrículas e 

rematrículas; 
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- Familiar: Beneficia membros de um mesmo núcleo familiar (pais, filhos, 

irmãos, cônjuges), matriculados nos cursos de graduação, com 

descontos nas matrículas e rematrículas; 

- Fidelidade: Voltado para graduados e pós-graduados que desejam 

fazer outro curso; são concedidos descontos na matrícula (de qualquer 

curso) e nas rematrículas dos cursos de graduação; 

- Maturidade: Beneficia com descontos nas mensalidades de cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu) alunos com mais de 50 anos 

de idade. 

 

PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: bolsas subsidiadas 

com recursos decorrentes do Edital PIBID 3898/2010, firmado entre a Unochapecó e 

a CAPES. Por meio do Edital N.079/REITORIA/2011, primeiro edital publicado pela 

Unochapecó, foram concedidas bolsas de estudos de supervisão no Projeto 

“Articular: Universidade e Escola”, para professores de quatro escolas previamente 

selecionadas e conveniadas. 

 

Setor de Estágios e Monitorias 

O estágio curricular é compreendido como processo de vivência prático-

pedagógica de dada realidade, onde o acadêmico se aproxima de questões e 

procedimentos adotados cotidianamente em trabalhos de sua área de formação 

profissional, compreendendo diferentes teorias e olhares que orientam tais 

processos. É um componente curricular fundamental para a formação dos egressos 

da graduação. Também é um espaço de aproximação real entre universidade e 

comunidade, que possibilita uma integração à realidade social e participação no 

processo de desenvolvimento regional. Os estágios objetivam a afirmação da 

aprendizagem como processo pedagógico de construção de conhecimentos, 

desenvolvimento de competências e habilidades sob processo de supervisão.  
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As ações do Setor de Estágios e Monitorias da Unochapecó estão voltadas 

para a viabilização, otimização e legitimação dos processos de estágios curriculares 

e das Monitorias dos cursos de graduação da Unochapecó. Ainda que o setor tenha 

participação nos processos de estágio curricular obrigatório, a maior demanda pelos 

serviços é a intermediação dos estágios curriculares não obrigatórios (remunerados), 

portanto, maior atenção a esta modalidade. 

O estágio curricular não obrigatório é compreendido como atividade 

complementar às atividades previstas na matriz curricular do curso, portanto, deve 

estar relacionado à área de formação do acadêmico. Seu desenvolvimento propicia 

maior interação entre a universidade e os espaços de atuação, enriquecendo o 

processo de aprendizagem e a formação dos egressos.  

Os estágios realizados pelos acadêmicos da Unochapecó atendem a 

legislação vigente: a Lei Federal nº. 11.788/2008 (Lei do Estágio), o Regulamento 

Geral dos Estágios dos Cursos de Graduação e Sequenciais da Unochapecó, bem 

como os Regulamentos de Estágios específicos de cada curso de graduação.  

O Setor de estágios viabiliza a divulgação interna das vagas de estágio e 

realiza o encaminhamento às instituições contratantes e providencia a 

documentação necessária. Realiza também a avaliação das oportunidades, visita 

aos locais de estágio, emissão da documentação exigida pela legislação, 

acompanhamento dos acadêmicos durante o período de estágio.  

A Unochapecó mantém convênio com aproximadamente 800 

empresas/instituições para o desenvolvimento de estágios curriculares obrigatórios e 

não-obrigatórios. O Setor de Estágios e Monitorias encaminha e acompanha 

anualmente em média de 1.317acadêmicos que desenvolvem estágio curricular não-

obrigatório.  Em relação aos estágios obrigatórios, o setor auxilia as coordenações 

dos cursos nos encaminhamentos de convênios. 

Tabela 07: Convênios para estágios obrigatórios e não obrigatórios 

Ano Convênios Estágios não obrigatórios 
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O Setor de Estágios e Monitorias também coordena os processos de 

Monitoria que se caracterizam pela inserção de universitários – com capacidade 

técnico-didática em determinada área do conhecimento – dos cursos de graduação, 

sequenciais e de pós-graduação em programas e/ou atividades acadêmicas.  

O quadro 05 abaixo mostra o número de estágios não obrigatórios e 

monitorias realizadas no período de 2014 a 2016: 

Quadro 05: número de estágios obrigatórios e não obrigatórios 

 2014 2015 2016 

Monitores 57 64 43 

Estagiários (estágio não-obrigatório) 1434 1281 1074 

Fonte: Setor de Estágios, 2016 
 

Inserção profissional dos egressos da Unochapecó 

 

Um dos caminhos para a universidade avaliar a inserção dos seus cursos 

com a realidade regional é manter a comunicação com seus egressos. O texto da 

atual Política e Diretrizes para o Ensino da Graduação e Sequencial da Unochapecó 

faz alusão à comunicação com os egressos da universidade (Diretriz 4.12): 

 
Na Unochapecó já são identificadas diversas práticas de aproximação com 
os estudantes egressos dos cursos de graduação. Porém, com a 
institucionalização desta Política, cada curso deverá explicitar no seu PPC 
formas de articulação com estudantes egressos. 
 
O acompanhamento de egressos no que se refere à inserção profissional e 
o grau de satisfação com a formação recebida, além das condições e 
exigências do exercício profissional devem subsidiar as elaborações e 

2014 1474 971 

2015 1603 853 

2016 1701 695 
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alterações curriculares dos cursos de graduação e seqüenciais desta 
universidade. 

 

Neste ciclo avaliativo a CPA realizou uma pesquisa tendo como pesquisados 

os egressos de 2015 e 2016. O objetivo da pesquisa consistiu em conhecer a 

condição de trabalho, a contribuição do curso para a inserção profissional, uma 

avaliação do curso, a permanência de vínculo com a instituição e uma avaliação da 

própria instituição. O instrumento de coleta deu-se por e-mail. 

Na pesquisa qualitativa em 2016 segue Gráfico da pergunta da avaliação do 

perfil do ingressante 2016, referente a empregabilidade.  

Gráfico 3: Empregabilidade dos alunos ingressantes em 2016 

 

Fonte: CPA, Unochapecó, 2016. 

 

Reconhece-se que a universidade vem empreendendo esforços no sentido de 

melhorar a comunicação com os egressos como mostra, por exemplo, a política do 

ensino da graduação e sequenciais e a implantação do Portal do Egresso que 

esteve em funcionamento até 2106. Mas há muitos desafios a serem vencidos, como 

a dificuldade de continuidade/regularidade do contato com o egresso que se 

cadastra no portal haja vista que muitos acabam mudando de endereços eletrônicos 

tempos depois do cadastro.  
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
Dimensão 05 – Políticas de Pessoal. 

Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional. 
Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira. 
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  EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 4.4

4.4.1 Política de formação e capacitação docente.  

FORMAÇÃO CONTINUADA: A capacitação e formação docente tem como 

base a Resolução N. 015/CONSUN/2016 que surgiu para nortear e organizar as 

formas de apoio institucional buscando a melhoria e desenvolvimento do quadro 

docente associado a responsabilidade necessária com a sustentabilidade da 

Instituição. As modalidades de apoio prevista na resolução N.015/2016, estão 

organizadas da seguinte forma: 

 Afastamento total; 

 Afastamento parcial; 

 Afastamento com flexibilização; 

 Afastamento modalidade interinstitucional (Dinter e Minter); 

 Subsídios com bolsas integrais e/ou parciais para realizar formação em 

Pós-graduações Stricto Sensu próprias; 

 Apoio à capacitação em curso de Pós-Graduação lato sensu próprio; 

 Apoio à participação em cursos, congressos, fóruns e outros externos à 

instituição; 

 Capacitação oferecida pela instituição; 

 Apoio para cursar disciplinas em programas stricto sensu próprios; 

 Apoio à realização de estágio pós-doutorado. 

A instituição proporciona aos docentes cursos de capacitação continuada nas 

áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. São promovidos cursos de 

especialização para atendimento de demandas específicas didáticas pedagógicas 

dos docentes como Libras e Gestão Universitária. 

Semestralmente, desde o ano de 2004 a Unochapecó realiza o Ciclo de 

Estudos para Docentes com o objetivo de propiciar momentos de estudos, debates e 

reflexão a fim de melhorar a prática da docência na educação superior, articulando 

ensino, pesquisa e extensão. Em média 70% dos professores participam 

semestralmente das capacitações do Ciclo Docente.  
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Em relação às oportunidades para formação continuada, a Instituição 

proporciona participação em seminários, congressos e capacitações na sua área 

específica do conhecimento com pagamento do evento, passagens, estadia e 

alimentação, conforme planejamento prévio dos cursos e das áreas. 

A Instituição tem através de Acordo Coletivo com o Sindicato, a oferta de 

bolsas de estudos parciais para os docentes, nas modalidades de Graduação, Pós-

graduação Lato e Stricto sensu próprios, com 16 (dezesseis) beneficiários em 2016 

e com percentuais que variam de 40% (quarenta por cento) a 80% (oitenta por 

cento) do valor das mensalidades. 

Além das bolsas ofertadas através do Sindicato, a Instituição disponibiliza 

outras bolsas relacionadas à Pós-graduação Stricto Sensu de Programas Próprios, 

que são ofertadas através de edital específico. No ano de 2016 são 7 (sete) 

docentes que usufruíram de bolsas nesta modalidade.  

 
4.4.2 Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo.  

A Instituição possui Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Técnico-

Administrativos que abrange, dentre outras premissas, um programa de capacitação 

em caráter permanente, visando a qualificação profissional do corpo técnico-

administrativo e consequente melhoria nos serviços prestados. 

A capacitação e formação do quadro técnico-administrativo se baseia na 

Resolução nº 148/CONSUN/2008, que norteia a participação dos técnicos 

administrativos em capacitações e para efeito deste regulamento entende-se por 

capacitação a formação e o desenvolvimento profissional, sendo: 

 Formação: nos níveis fundamentais, médio, graduação, pós-graduação; 

 Desenvolvimento: participação em disciplinas isoladas, cursos, palestras, 

seminários, congressos, e eventos de curta duração internos e/ou externos. 

Também faz parte do programa de capacitação, a oferta de capacitações 

internas, que abrangem as mais diversas áreas do conhecimento, buscando 

qualificar o corpo técnico-administrativo.  
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Além disso, são ofertadas bolsas de estudos, através do Acordo Coletivo com 

o Sindicato, ao técnico-administrativos, nas modalidades de Graduação, Pós Lato 

Sensu e Stricto Sensu, com percentuais que variam de 40% (quarenta por cento) a 

80% (oitenta por cento). No ano de 2016 ao total, são 142 (cento e quarenta e dois) 

técnicos utilizando o benefício das bolsas de estudos, sendo 106 (cento e seis) na 

graduação, 26 (vinte e seis) na pós-graduação e 10 (dez) para o Mestrado. Estas 

bolsas são solicitadas diretamente ao Sindicato da categoria que repassa as 

informações posteriormente para o Setor Financeiro da Instituição. 

Ainda, há dispensa de 8 (oito) horas semanais para os técnicos frequentarem 

as aulas de Pós-Graduação Stricto Sensu próprios e dispensa de 10 (dez) dias por 

ano para frequentar cursos, congressos e seminários dentro da sua área de 

atuação, sendo que no ano de 2016 são 39 (trinta e nove) técnicos que estão 

usufruindo do benefício. Para ter acesso, o técnico-administrativo precisa fazer a 

solicitação à Diretoria de Desenvolvimento Humano e comprovar a participação no 

evento em questão.  

 
4.4.3 Gestão institucional.  

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó é uma 

instituição comunitária, profundamente identificada com o desenvolvimento regional 

e muito atenta às necessidades da população e das organizações situadas em sua 

região de abrangência. Nascida da iniciativa de lideranças locais, com o intuito de 

garantir a oferta de educação à população da região, há 46 anos vem contribuindo 

ativamente com o desenvolvimento do oeste catarinense, por meio da formação de 

profissionais qualificados, da educação continuada para profissionais e lideranças, 

da produção e publicação de novos conhecimentos, do desenvolvimento de ações 

comunitárias voltadas à promoção do desenvolvimento econômico, social, cultural, 

esportivo e da saúde, além de ações de assistência social.  

A gestão institucional da Unochapecó é participativa, sendo composta por 

uma estrutura organizacional simples e ágil, acessível ao corpo docente, técnico-
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administrativo e discente, e permeável à dinâmica da Instituição, que contempla um 

conjunto de instâncias de decisão em dois âmbitos: estrutura de instâncias 

administrativas e estrutura de instâncias acadêmicas. Está definido no Regimento, 

os critérios de indicação e recondução dos seus membros, bem como a 

periodicidade e a forma de registro de reuniões. Esse caráter não está contido 

apenas na estrutura regimental, mas na cultura que permeia a Unochapecó e, mais 

especificamente, os administradores, aos seus funcionários e Organiza-se da 

seguinte forma:  

I. Órgão Colegiado Superior: Conselho Universitário (CONSUN);  

II. Órgão Executivo e Decisório Superior: Reitoria;  

III. Órgãos Colegiados de Integração: Conselhos de Área;  

IV. Órgãos Executivos e Decisórios de Integração:  

a. Diretorias de Área; 

b. Diretorias Acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

c. Diretorias de Planejamento e Desenvolvimento; 

d. Diretorias Administrativas; 

e. Diretorias das Unidades Fora de Sede 

V. Órgãos Colegiados Setoriais: 

a. Colegiados de Cursos Sequenciais e Graduação de oferta 

regular;  

b. Colegiados de Cursos Sequenciais e Graduação de oferta não 

regular;  

c. Colegiados de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu.  

VI. Órgãos Executivos e Decisórios Setoriais: 

a. Coordenações de Cursos Sequenciais e Graduação de oferta 

regular; 

b. Coordenações de Cursos Sequenciais e Graduação de oferta 

não regular; 

c. Coordenações de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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O Conselho Universitário (CONSUN) é o órgão de instância superior em 

matéria acadêmica, administrativa, financeira e disciplinar, de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa da Unochapecó, com composição plena e comitês. Os 

Comitês são instâncias do CONSUN na medida em que decidem as normas técnicas 

e as questões específicas das suas áreas de atuação, sendo: 1) Comitê de Ensino; 

2) Comitê de Pesquisa e Pós-graduação stricto sensu; 3) Comitê de Extensão; 4) 

Comitê de Planejamento e Orçamento.  

A Reitoria é órgão executivo e decisório superior, com atribuições de 

planejamento, supervisão, coordenação e avaliação de todas as atividades e ações 

estabelecidas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração da 

Unochapecó. É composta pelo Reitor e pelos Vice-reitores de Ensino, Pesquisa e 

Extensão,  de Planejamento e Desenvolvimento e de Administração. O Reitor e os 

Vice-reitores são eleitos, em chapa, através do voto individual e secreto dos 

integrantes dos três segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e 

corpo técnico-administrativo), para mandato de quatro anos. 

À Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe à responsabilidade 

pela proposição e implementação de políticas e desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, assegurando sua indissociabilidade, pela criação e 

fomento de conhecimentos voltados à formação educacional cidadã e 

interdisciplinar, garantindo à Unochapecó a qualidade acadêmica e contribuindo 

para o desenvolvimento regional através da formação de profissionais e da 

prestação de serviços. É composta por quatro diretorias: Diretoria de Ensino, 

Diretoria de Apoio Acadêmico, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Diretoria de Extensão. 

A Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento é o órgão 

responsável, na universidade, pela integração das atividades de planejamento, 

avaliação, marketing, comunicação e tecnologia da informação de modo a otimizar 

recursos e atividades e dar à Unochapecó um controle sistematizado e global 

dessas funções, bem como subsidiar com dados e informações concretas o 
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planejamento estratégico e a tomada de decisão. É composta por três diretorias 

sistêmicas - Diretoria de Tecnologia da Informação; Diretoria de Marketing e 

Comunicação e Diretoria de Planejamento e Controle - que respondem pelos 

processos institucionalizados e globais que analisam, organizam e dão coerência ao 

conjunto de sistemas necessários ao bom desenvolvimento das atividades e da 

gestão. 

A Vice-Reitoria de Administração é o órgão responsável, na Universidade, 

pela gestão dos processos administrativos e relacionados à sustentabilidade da 

instituição. Compete a ela planejar, executar, decidir, controlar e avaliar as 

atividades inerentes à Universidade em matéria de recursos humanos, econômico-

financeira e patrimonial. Tem o objetivo de implantar novos métodos, técnicas e 

procedimentos para melhorar o desempenho de todas as atividades administrativas 

da Unochapecó. 

Na estrutura da Unochapecó, todos os ordenamentos são pautados no 

modelo de gestão participativa, ou seja, estão preservados os princípios 

representativos e democráticos, tendo representatividade com autonomia, de 

discentes, docentes e técnico-administrativos, sociedade civil nas instâncias 

colegiadas na Instituição, sendo: Conselho Universitário que também abrange os 

Comitês de Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, Planejamento e 

Orçamento, bem como na Comissão Própria de Avaliação, Conselhos de Área e 

Colegiados de Curso. A representativa externa se dá junto à CPA e aos colegiados 

da Fundeste.  

 
4.4.4 Sistema de registro acadêmico.  

A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico – SERCA tem por finalidade 

centralizar a administração da vida acadêmica, efetuando admissão, matrícula, 

controle, registro e certificação de todos os atos e fatos acadêmicos, do corpo 

docente e discente, decorrentes dos cursos de graduação e pós-graduação, da 
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educação profissional e sequenciais por campo do saber, ministrados no seu âmbito 

de atuação. 

A UNOCHAPECÓ uniformizou e sistematizou todo o processo de registro e 

controle acadêmico, gerando cadastros, estabelecendo fluxos, divisões e rotinas de 

trabalho, fornecendo informações e norteando com segurança, juntamente com os 

documentos normativos, as ações da comunidade acadêmica, mantendo integração 

dos dados acadêmicos com os demais setores. 

O estabelecimento dos fluxos acadêmicos, a utilização e adequação às novas 

tecnologias pela UNOCHAPECÓ, transportando para o meio eletrônico seus 

processos, cadastros e arquivos, juntamente com a centralização do registro 

acadêmico, faz com que tenhamos confiabilidade, agilidade, conhecimento, controle 

dos procedimentos, fornecendo informações, norteando com segurança os 

documentos normativos, as ações da comunidade acadêmica e mantendo a 

integração dos dados acadêmicos com os demais setores. 

a) Todos esses dados e informações processadas permitem comprovar, em 

qualquer tempo, para cada curso e/ou programa desenvolvido, que:  

b) O estudante que efetivou matrícula, classificou-se em processo seletivo 

específico e que as atividades e componentes curriculares, integrantes da 

matriz curricular, foram cumpridos regularmente, atendendo os dispositivos 

legais, o currículo pleno do curso e o programa de aprendizagem (plano de 

ensino); 

c) O exercício docente foi realmente ministrado pelo docente qualificado e 

credenciado; 

d) As atividades, trabalhos e avaliações realizadas podem ser comprovados; 

e) Os concluintes dos cursos cumpriram com êxito, efetivamente, as atividades 

curriculares complementares, os componentes curriculares, práticas e 

estágios curriculares exigidos, sua regularidade junto aos órgãos de avaliação 

e que estão aptos a receber o grau acadêmico respectivo e o diploma 

registrado. 
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A base de informações geradas pelo sistema acadêmico da SERCA constitui-

se em poderosos instrumentos gerenciais e permite ao grupo gestor da 

UNOCHAPECÓ, agilidade e avanço nos processos para alcançarem um alto nível 

de segurança e eficiência nas atividades desempenhadas e nas informações 

prestadas à comunidade acadêmica e aos órgãos oficiais de avaliação e controle. 

Possibilita, ainda, uniformidade de critérios, instrumentaliza as atividades e 

sistematiza procedimentos operacionais e burocráticos. 

A Unochapecó atende integralmente a Portaria N.1224 de 18 de dezembro de 

2013, quanto a manutenção e guarda de acervo acadêmico. Sendo os registros, 

virtuais e físicos, organizados e classificados conforme esta normativa e as regras 

de digitalização de documentos. 

 

4.4.5 Sustentabilidade financeira. 

A Sustentabilidade Financeira da Instituição é um importante condicionante 

nas ações da universidade e está pautada nos 4 eixos: Ensino, Extensão, Pesquisa 

e Gestão.  

No ENSINO a IES trabalha com orçamentação onde elabora o orçamento 

para cada curso, orçamento este que prevê o que é necessário de recursos 

humanos e materiais bem como investimentos para o bom funcionamento do curso 

durante todo seu ciclo e também esta ferramenta é utilizada para formação do preço 

das mensalidades, ponderando variáveis como evasão e inadimplência. Nos 

demonstrativos do quinquênio apresentados sendo 2014 e 2015 realizados e 2016 a 

2018 projetados, foi utilizado como base estes orçamentos, sendo que para o triênio 

projetado se utilizou um crescimento conservador nos anos de 2017 e 2018 somente 

5% bem inferior ao realizado dos últimos anos.  

Na EXTENSÃO, a sustentabilidade se dá por duas formas principais, em 

projetos que são componentes curriculares, os quais tem sua sustentabilidade vinda 

do Orçamento dos cursos de Graduação ao qual são vinculados. Em projetos de 
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caráter social, onde a sustentabilidade é através de parcerias com órgãos públicos 

ou empresas privadas, para o desenvolvimento de projetos voltados para 

capacitação e desenvolvimento social dos cidadãos. Em 2014 com a mudança da 

legislação da Filantropia a Instituição deixou de fazer programas de Assistência 

Social, revertendo todo recurso da Filantropia para Bolsas, porém muitos desses 

programas assistenciais já estavam incorporados pela sociedade local e a 

descontinuidade dos mesmos causaria grande impacto social deixando 

desassistidas muitas pessoas e famílias, por esse motivo a Instituição transferiu 

esses programas para a Extensão e manteve vários com recursos próprios, e projeta 

recursos para continuar mantendo os mesmos sendo que além do uso de sua 

estrutura têm possibilitado estágio remunerado ou bolsa de estudo para acadêmicos 

atuarem junto a estes projetos.  

Na PESQUISA, a sustentabilidade financeira tem origem nos orçamentos dos 

cursos de graduação para projetos de pesquisa acadêmicos, mas também em 

órgãos de fomento públicos e/ou financiadores privados, para pesquisas que visam 

estudos ou desenvolvimento de soluções para problemas sociais ou de soluções 

técnicas para produtos de Empresas do setor privado. Desde 2014 a Instituição vem 

se reestruturando com a criação de Setores e formação de pessoal técnico para 

atuar de forma mais efetiva e profissional na pesquisa e Prestação de Serviços, 

sendo que além de tornar a pesquisa autossustentável não dependendo mais da 

graduação, prevê até 2018 que está seja uma nova fonte de recursos reduzindo a 

dependência da sustentabilidade das mensalidades acadêmicas.  

Na GESTÃO, a sustentabilidade é feita através de uma equipe administrativa 

profissional e qualificada que busca manter a gestão econômico-financeira em 

harmonia com os orçamentos aprovados pela Direção Geral e pela Mantenedora. 

Em uma Instituição onde mais de 90% dos recursos é proveniente das mensalidades 

e em um cenário onde o Acadêmico mesmo com Financiamentos e Bolsas de fonte 

pública têm cada vez mais dificuldades de conseguir financiar seus estudos, o papel 

de uma gestão eficiente é fundamental. A preocupação com otimização e uso 
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eficiente dos recursos é uma constante no dia-a-dia dos gestores tanto 

administrativos quanto acadêmicos. A disponibilidade muitas vezes limitada de 

recursos fez com que a gestão cada vez mais evoluísse em mecanismos de 

planejamento e controle para um uso cada vez mais eficiente de recursos. Em 2015 

através de um grande esforço da gestão aliado a compreensão do poder público a 

Instituição teve a remissão de um Passivo Tributário com o Imposto de Renda, que 

era uma preocupação constante, devido ao valor expressivo que ultrapassava 

décadas pelo não recolhimento, devido a Leis que permitiram tal situação no 

passado, mas que não foram mais aceitas passando a ser executada a dívida de 

todo período. Com essa situação resolvida o índice de liquidez geral da Instituição 

que em 2014 era de 0,78 em 2016 é de 3,46, ou seja, a Instituição agora consegue 

fazer frente a todas suas obrigações de curto e longo prazo e ainda manter reservas 

financeiras para o futuro. A Receita também apresenta crescimento sendo 2014-101 

Milhões, 2015-109 Milhões, e projetados 2016-123 Milhões, 2017-129 Milhões e 

2018-136 Milhões. Já o endividamento Bancário apresenta redução em sua 

representação sobre o Ativo Total sendo 2014-4,83%, 2015-3,53% e 2016-2,42%, 

desde 2012 a IES não precisa mais recorrer aos Bancos para Financiamentos sendo 

que os valores existentes são somente contratos em faze de amortização que serão 

até o início de 2018 liquidados.  

Os desafios na gestão são constantes como: melhorar as formas de 

pagamentos para os acadêmicos, buscar soluções para inadimplência, auxiliar na 

busca por novas fontes de recursos, otimizar e tornar cada vez mais eficiente o uso 

dos recursos disponíveis. Mas a busca constante de melhoria e de novos controles 

fazem com que seja possível projetar que a IES no período em análise 2014 a 2018, 

não apresenta indícios de que terá dificuldades em sua sustentabilidade. Os 

indicadores de resultado evidenciam e respaldam essas projeções. Ainda do período 

em análise, três anos, se pode avaliar através do realizado que apresentaram 

resultado positivo, 2014 o resultado superior a 3,2 Milhões, 2015 próximo a 45 

Milhões e em 2016 estimado superior a 12 Milhões, os resultados de 2015 e 2016 
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apresentam reflexos da remissão do Passivo Tributário, mas também, evidenciam o 

esforço e compromisso da Gestão com a Sustentabilidade, sendo que para 2017 e 

2018 mesmo não havendo mais reflexos da remissão tributária também se projeta 

de forma conservadora resultados positivos. A sustentabilidade financeira da 

Instituição também esta firmada em outros pilares sólidos que a gestão definiu em 

seu planejamento de médio prazo o qual representa o período 2014 a 2018, tais 

como:  

- A revisão de todos os PPC’s em 2013 com a nova metodologia a qual 

prevê através de mudança no quantitativo da hora/aula e do uso de 

ferramentas para o ensino além-sala de aula, uma redução gradativa 

de 20% nas despesas com pessoal ao longo dos 5 anos.  

- Reestruturação e compartilhamento de Laboratórios para otimizar a 

hora de técnicos nestes espaços e reduzir aquisição de equipamentos.  

- Estruturação e qualificação da Pesquisa e Prestação de Serviços, para 

ampliar a captação de recursos.  

- Ampliar o investimento em tecnologia para tornar o ensino mais atrativo 

e compatível com a nova realidade onde a tecnologia esta presente 

cada vez mais quer seja no mercado de trabalho quer seja no dia-a-

dia.  

- Melhorar os procedimentos de cobrança, buscando novas alternativas 

de Financiamentos, formas de pagamento e negociação via internet 

para facilitar o acesso ao acadêmico.  

- Implantação de novos cursos  

- Criação de Mestrados e Doutorados próprios para possibilitar uma 

melhor capacitação do quadro de pessoal e para qualificar o ensino.  

As políticas da IES descritas no PDI que orientam as ações em relação à 

dimensão sustentabilidade financeira são: Aumentar a captação dos recursos 

Financeiros em relação a Receita Total; Elevar a captação dos recursos de terceiros 

para Investimentos; Aumentar o volume de recursos Financeiros provenientes da 
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Prestação de Serviços; Garantir a redução das despesas de custeio em relação a 

Receita Total; Reduzir o comprometimento da Receita em relação a Folha de 

Pagamento.  

A Instituição é hoje em termo de geração de Receita, Empregos diretos e 

indiretos, uma das maiores da cidade, com um orçamento anual superior a muitos 

municípios da região onde atua, esses dados demonstram que o compromisso na 

sustentabilidade desta Instituição não é somente fundamental para si, mas para toda 

uma região onde atua a mais de 4 décadas o que também evidencia sua solidez e 

sustentabilidade, e demonstra seu caráter comunitário, gerando emprego e 

desenvolvimento. 

 

4.4.6 Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão 

institucional. 

A situação socioeconômica da região e a crescente competitividade entre as 

instituições de ensino superior reforçam a necessidade e o comprometimento da 

gestão da Unochapecó com a elaboração do orçamento anual, baseado nas 

diretrizes estabelecidas no PDI, bem como, o monitoramento das rubricas que o 

compõem, de modo que possibilite atender todas as expectativas institucionais. 

Nesse sentido, o orçamento da Unochapecó é elaborado anualmente 

considerando a projeção de receitas advindas do ensino, da pesquisa, da extensão, 

da pós-graduação e dos serviços. Também apresenta a projeção de despesas com 

pessoal (docente e técnico administrativo), pessoas físicas sem vínculo, capacitação 

e despesas gerais, sendo que, nas despesas gerais estão considerados os gastos 

necessários para a manutenção do ensino, da pesquisa, extensão e a pós-

graduação. A peça orçamentária, após elaborada, precisa ser aprovada pela Direção 

Geral e pela Mantenedora. 

O orçamento da Unochapecó está alinhado ao planejamento de ações 

voltadas ao controle de despesas, como: a revisão da política de ensino com a 

inclusão de disciplinas compartilhadas em todos os Projetos Pedagógicos dos 
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Cursos, o acompanhamento mensal da distribuição de carga horária aos docentes, o 

estabelecimento de valores para capacitação, a pesquisa e a extensão, o 

planejamento da contratação de pessoal técnico-administrativo para o ano, o 

controle de horas extras, o controle e redução do nível de consumo de materiais e 

custos fixos e a informatização e centralização das compras da instituição. 

 O ano de 2014 apresentou receitas oriundas das mensalidades no total de 

101 milhões e mais 12 milhões provenientes de serviços, taxas e diversos. Em 2015 

foram, aproximadamente, 110 milhões arrecadados com mensalidades e 58 milhões 

nas demais rubricas. Cabe salientar que neste ano a instituição teve a remissão de 

um passivo tributário proveniente do Imposto de Renda. Para 2016 projeta-se 123 

milhões de receitas com mensalidades e 15 milhões em taxas, serviços e diversos; 

já em 2017 e 2018 129 milhões e 136 milhões respectivamente com mensalidades e 

10 milhões para ambos os anos nas demais rubricas. 

Em 2014 as despesas foram de 93 milhões, 2015 de 107 milhões, 2016 as 

despesas foram estimadas também em torno de 107 milhões e 2017 e 2018 de 112 

milhões e 118 milhões respectivamente. 

Os resultados financeiros de 2014 e 2015 apresentam 1 milhão e 39 milhões 

respectivamente, ressalta-se que em 2015 teve o evento da remissão do Imposto de 

Renda, impactando neste resultado. Para o triênio 2016-2018 estima-se 7 milhões 

para 2016 e 2 milhões para 2017 e 2018. 

O monitoramento do orçamento possibilita a execução de ações corretivas 

sempre que necessário, especialmente quando o executado não estiver condizente 

com o projetado. Nessa direção, o planejamento anual define as prioridades e as 

metas orçamentárias para o ano seguinte, sendo um processo que envolve todos os 

gestores da instituição com suas respectivas áreas e setores.  

É importante destacar ainda que a definição de metas e ações não torna o 

planejamento inflexível, uma vez que o acompanhamento contínuo permite rever, 

reformular ou inserir ações quando estas se fizerem necessárias. Proporcionando 

assim procedimentos de ação corretiva para o alcance dos objetos estabelecidos no 
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orçamento anual, alinhados com os objetivos para o ensino, a pesquisa e a 

extensão, presentes no PDI. 

A peça orçamentária institucional, aprovada nas instâncias superiores, 

apresenta também os valores de investimentos e despesas para o próximo 

exercício. Com esta definição tem início o processo de planejamento das unidades 

institucionais.  

O planejamento operacional, de curto prazo, com vigência de 12 meses serve 

como instrumento norteador das ações do exercício anual das unidades, devendo 

ser planejado institucionalmente a cada exercício. Para a realização do 

planejamento, a Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, por meio da 

Diretoria de Planejamento e Controle elabora o cronograma e estabelece reuniões 

junto às unidades administrativas e acadêmicas a fim de orientar a elaboração das 

ações que serão executadas durante a próxima vigência. As necessidades 

administrativas e acadêmicas, tanto de Investimentos quanto de Despesas devem 

ser descritas considerando as dimensões, os objetivos e os indicadores, visando 

mostrar os objetivos alcançados. 

Para o alinhamento e operacionalização desse conjunto, foi constituído um 

Sistema de Planejamento que dá ao gestor, docente ou técnico-administrativo 

condições de realizar ações operacionais, controlar e monitorar os recursos utilizados 

no decorrer do período com o orçamento anual previsto para as unidades. 

Ainda, no Sistema de Planejamento é possível realizar a movimentação de 

recursos entre ações, priorizando as ações que tragam retornos efetivos as unidades. 

O procedimento que permite a maleabilidade entre rubricas, chama-se internamente 

de realocação de recursos, e para efetivação deve ter aprovação dos diretores de 

finanças e demais unidades envolvidas, para que o ato de planejar se torne efetivo e 

se tenha um controle sobre a migração das rubricas do orçamento geral. 

Semestralmente, as unidades realizam o monitoramento das ações planejadas 

com o intuito de propor um processo de avaliação e também de lançamento de novas 

ações, quando for a necessidade, sendo que este processo, segue também a 



 
 

 

210 

 

definição de regras do orçamento geral e serve como base para a formulação do 

planejamento das demandas do próximo exercício. 

 

4.4.7 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo docente 

(indicador aplicado para fins de Recredenciamento e Credenciamento para 

transformação de Organização Acadêmica). 

A Unochapecó possui um Plano de Cargos e Carreira dos Professores que foi 

implantado em 2006, de acordo com a resolução 095/Consun/2006, e passou por 

algumas revisões tendo sua última atualização em 2015, conforme resolução 

005/CONSUP/2015. Esta última revisão foi aprovada nas instâncias internas, sendo 

elas: Comitê de Planejamento e Orçamento, Conselho Universitário da Unochapecó 

e Conselho Superior da Fundeste. O mesmo estabelece as categorias de cargos e 

carreira, progressão salarial, ascensão funcional e o desenvolvimento continuado. 

O crescimento na carreira dos professores dar-se-á da através da ascensão 

funcional e da progressão salarial, conforme critérios estabelecidos no Plano. 

A ascensão nas categorias consiste na passagem do professor titular de uma 

categoria para outra e dar-se-á mediante aprovação em processo seletivo interno ou 

por obtenção de título superior ao exigido pelo cargo após 3 (três) anos de efetivo 

exercício na mesma categoria. 

A progressão salarial por tempo de serviço é concedida aos integrantes do 

Plano de Cargos e Salários, que receberão adicional por tempo de serviço calculado 

à base de 3% (três por cento) por triênio, incidindo sobre o respectivo salário base. 

A progressão salarial nas classes, consiste no pagamento de um adicional 

sobre o salário base da categoria de atuação. A progressão é concedida com 

interstício mínimo de 3 (três) anos, desde que satisfeitos os critérios da categoria em 

que o professor está enquadrado. Os critérios abrangem capacitações, publicações, 

vinculação a grupo de pesquisas, orientações, elaboração de trabalhos técnicos, 

captação de recursos, entre outros, conforme cada categoria. Os percentuais de 

progressão são aplicados sobre o salário base, no percentual de 4,10% para os 
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professores da categoria A, 4,35% para os professores da categoria B e 4,60% para 

os professores da categoria C. Para obter a progressão é necessário que o 

interessado elabore um requerimento e comprove os requisitos mínimos para sua 

categoria. 

O Plano também tem a previsão de remuneração variável, concedida aos 

professores que estejam ligados aos Programas Stricto Sensu e que comprovem os 

requisitos estabelecidos no Regulamento de Remuneração Variável, podendo 

alcançar percentuais de que variam de 17% a 45%, calculado sobre a base de 40 

horas semanais do professor Titular C.  

 

4.4.8 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo (indicador aplicado para fins de Recredenciamento e 

Credenciamento para transformação de Organização Acadêmica). 

 

O Plano de Carreira dos técnico-administrativos da IES foi aprovado nas 

instâncias internas: Comitê de Planejamento e Orçamento, Conselho Universitário 

da Unochapecó e Conselho Superior da Fundeste. O mesmo estabelece estrutura 

de cargos e carreira, ascensão funcional, progressão salarial e o desenvolvimento 

continuado. 

A estrutura de cargos e carreira é organizada em grupos de cargos dispostos 

de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições 

relacionadas à finalidade da instituição, sendo classificados em estrutura executiva, 

técnico, administrativo e operacional. O regime de trabalho dos funcionários da 

Fundeste é de 40 (quarenta) horas semanais, ou proporcional. 

O crescimento na carreira ocorre mediante ascensão via promoção ou 

processo seletivo, e progressão salarial no cargo. 

A promoção e processo seletivo tem por objetivo oportunizar o acesso aos 

cargos de salário superior aquele no qual o técnico-administrativo está enquadrado, 

estando aptos a este processo somente funcionários da instituição que cumpram os 
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requisitos previstos no regulamento de seleção e descrição de cargo.A progressão 

salarial consiste no pagamento de um adicional incidindo sobre o respectivo salário, 

acrescido das progressões e vantagens salariais pessoais. A progressão pode 

ocorrer por merecimento no cargo ou por tempo de casa, mediante cumprimento dos 

requisitos previstos no Plano. 

Por merecimento na estrutura técnica, administrativa e operacional, a 

progressão é a cada 2 anos, por merecimento ou escolaridade superior ao exigido 

pelo cargo, tendo 17 faixas de progressão, sendo 8 faixas de 3% de aumento e 9 

faixas de 4% de aumento. Na estrutura executiva, o crescimento pode ocorrer de 

forma horizontal com aumento de 3% a cada 2 anos e vertical de 20% na primeira 

progressão e 25% na segunda a cada 5 anos. Por tempo de serviço, os técnico-

administrativos da Fundeste recebem adicional calculado à base de 3% por triênio. 
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Eixo 05 - Infraestrutura 
Dimensão 07 – Infraestrutura 

 

 

 

  



 
 

 

214 

 

 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FISICA 4.5

4.5.1 Instalações administrativas 

A IES possui salas de instalações distribuídas pelo campus para abrigar a 

estrutura administrativa existente formada pela Fundeste (fundação mantenedora), 

Reitoria, Diretores de Área, Diretores Administrativos, Coordenadores de setor e 

técnicos. A área total construída para setores administrativos da Instituição é 

3.878,34m² no Campus Chapecó e 57,27m² no Campus São Lourenço do Oeste. 

Os setores que compõe a estrutura administrativa da Unochapecó estão 

distribuídos espacialmente em: a) Blocos A e B: Programa de Orientação 

Profissional (POP), Setor de Estágios, Assessoria de Relações Internacionais 

(ARNI), Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos (SERCA), Central de 

Relacionamentos, Setor Financeiro, Diretoria e Setor de Recursos Humanos, Setor 

de Bolsas, Diretoria e Setor de Extensão, Diretoria e Setor de Tecnologia da 

Informação, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), 

b) Bloco C: setor de apoio; c) Bloco D: Instituto Goio-En (mantida pela Fundeste); d) 

Bloco E: Setor de Educação à distância, Setor de Acessibilidade, e) Bloco F: 

Fundeste, Reitoria, Diretoria Executiva, Setor de Contabilidade, Diretorias de 

Planejamento e Controle, Financeiro, Apoio Acadêmico, Ensino, Núcleo Permanente 

de Avaliação e Regulação, Programa de Pesquisa e Opinião Pública, Comissão 

Própria de Avaliação, Vice Direção da Área de Ciências Sociais Aplicadas, Auxiliar 

de Cursos; f) Bloco G: Direção e Vice direção da Área de Ciências da Saúde, 

Auxiliares de Cursos, Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT); g) 

Bloco M: Direção e Vice direção da Área de Ciências Humanas e Jurídicas, 

Auxiliares de Cursos; h) Bloco N: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, Setor de 

Apoio Operacional, Setor de Projetos, Obras e Manutenção, Setor de Compras; i) 

Bloco Q: Diretoria de Marketing e Comunicação, Setor de Marketing, Call Center, 

Setor de Eventos, Editora Argos; j) Bloco R: Diretoria e Vice-diretoria da Área de 

Ciências Exatas e Ambientais, Auxiliares de Cursos, Diretoria da Área de Ciências 

Sociais Aplicadas, Auxiliares de Cursos; k) Bloco R3: Diretoria de Pesquisa e Pós-
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Graduação Stricto Sensu, Setor de pós-graduação Lato Sensu, Comitê de Ética e 

Pesquisa; l) Bloco S: Setor de Gestão Documental, Setor de Marcenaria. J) Bloco U 

o Núcleo de Apoio Pedagógico Institucional (NAPI);O setor administrativo no campus 

São Lourenço do Oeste está localizado em edificação única, contendo áreas de 

Diretor de Campus, Secretaria de Controle e Registro Acadêmico, Central de 

Relacionamento, Setor Financeiro. 

As instalações administrativas atendem às necessidades institucionais, 

analisando dimensionamento, quantidade, conservação, instalações elétricas, 

conforto lumínico e acústico, segurança, infraestrutura de informática e 

equipamentos, telefonia e rede, limpeza,buscando atingir a acessibilidade.  

No PDI está prevista a ampliação da infraestrutura administrativa e aumento 

da estrutura administrativa. O Plano Diretor do Campus também aponta 

considerações de ampliação da estrutura administrativa caso necessário. 

 

4.5.2 Salas de aula. 

A Unochapecó possui 166 salas de aula no Campus Chapecó e 17 salas de 

aula no Campus São Lourenço do Oeste totalizando 12.303,66 m² de área 

construída exclusiva para as salas de aula. A capacidade máxima de acadêmicos 

em Chapecó é de 7.990 e em São Lourenço do Oeste 815 alunos por turno, 

contendo hoje 7.335 conjuntos de carteiras e cadeiras em Chapecó e 554 conjuntos 

em São Loureço do Oeste.  

As salas de aula variam em capacidade para atender de 25 a 80 acadêmicos 

e são distribuídas aos cursos conforme suas necessidades de acadêmicos em sala 

prevista no Projeto Pedagógico de Curso. Elas são equipadas com equipamentos 

multimídia compostos por data show, tela de projeção, computador com mouse, 

teclado e cabos para projeção, possuem wi-fi para acesso à internet, conjuntos de 

mesas e cadeiras, quadro branco, mural de avisos e mesa e cadeira para o 

professor, ventiladores com exceção das salas climatizadas. Os equipamentos de 

som e TV estão disponíveis conforme solicitação de reserva. 
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Todas as salas de aula atendem os aspectos de conservação, limpeza, 

acústica, segurança e ventilação. Recentemente toda a iluminação artificial das 

salas de aula recebeu lâmpadas de LED em consonância com a missão institucional 

de produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento regional 

sustentável e a formação profissional cidadã e sua preocupação com o bem-estar 

acadêmico e o meio-ambiente.  

O PDI prevê a ampliação de salas de aula conforme demanda de aumento de 

número de acadêmicos. 

 
4.5.3 Auditório(s) 

A IES possui no campus Chapecó, 05 auditórios, com capacidades que 

variam entre 65 e 91 lugares, 1 salão de atos com capacidade para 200 pessoas, e 

05 plenários sendo: 01 plenário jurídico com capacidade para 45 pessoas, 01 

plenário administrativo com capacidade para 35 pessoas, 01 plenário equipado para 

aulas de Educação à Distância e 02 plenários com capacidade para 140 pessoas. O 

total da área construída para estes espaços é 1.436,79m². No campus de São 

Lourenço do Oeste há 01 plenário com capacidade para 150 pessoas, totalizando 

107,60m².  

Os auditórios, salão de atos e plenários atendem os aspectos de 

quantidade,iluminação, acessibilidade, ventilação, conservação e manutenção, 

limpeza, acústica e segurança. Todos estão climatizados, equipados com multimídia, 

data show, tela de projeção. Os auditórios possuem equipamentos de sonorização. 

03 dos 06 plenários possuem cadeiras de pvc brancas para otimizar o layout de 

utilização dos espaços, os demais possuem cadeiras estofadas. 

É válido ressaltar que o novo salão de atos, com capacidade para 500 

pessoas está em construção, com 50% da obra concluída e previsão de utilização 

em 2018. Da mesma maneira o Plano Diretor Participativo do Campus prevê área 

para construção de um centro de eventos, que ampliará a capacidade de realização 

de eventos para até 5.000 pessoas. O projeto arquitetônico do mesmo já foi 
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executado, em forma de uma arena multiuso, com previsão de início de obra para 

2018 em parceria com órgãos públicos. 

 
4.5.4 Sala(s) de professores. 

As salas dos professores estão distribuídas no campus Chapecó em conjunto 

com suas áreas, nos blocos M, F, G e R, totalizando 1.811,04 m² de área construída. 

AIES possui 73 salas para professores em tempo integral e parcial, sendo 

utilizadas por alguns emergenciais dependendo de necessidades específicas. Há 

outras 08 salas de compartilhamento docente, para os contratos emergenciais e 08 

salas de reuniões. Em todas as áreas há uma sala de impressões e scanner 

compartilhados para uso docente. 

Na Área de Ciências Humanas e Jurídicas, situada no bloco M, há 19 salas 

de professores divididas entre duplas e trios, considerando professores em tempo 

parcial e integral. Para os docentes emergenciais há 5 salas de professores 

compartilhadas, sendo uma destas situada no bloco G3 para a proximidade dos 

acadêmicos do curso de Direito e 4 salas de reuniões/orientações. Para as 

coordenações de curso há 08 salas com 14 professores, considerando 

coordenadores e coordenadores adjuntos.  

Na Área de Ciências Sociais Aplicadas, situada nos blocos R e F, há 13 salas 

de professores, contemplando 32 docentes em tempo integral e parcial. Há 1 sala de 

reuniões e 1 sala para professores emergenciais. Para os coordenadores de curso, 

há 08 salas para 10 professores, contabilizando coordenadores e coordenadores 

adjuntos.  

Na Área de Ciências Exatas e Ambientais, há 26 salas para 65 docentes, 

sendo que 17 destes são emergenciais, e o restante em tempo integral e parcial. Há 

ainda 02 salas de reuniões e 02 salas de orientações coletivas. Para as 

coordenações de curso são disponibilizadas 15 salas com 19 docentes, 

contabilizando coordenadores e coordenadores adjuntos.  
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Na Área de Ciências da Saúde, há 15 salas para 51 docentes, considerando 

docentes em tempo integral, parcial e emergenciais. Há ainda 1 sala de reuniões e 

duas salas compartilhadas por docentes emergenciais. Para as coordenações de 

curso há 09 salas para 11 docentes, considerando as coordenações e coordenações 

adjuntas.  

No Campus de São Lourenço do Oeste há uma sala de reuniões, e uma sala 

de uso compartilhado entre os docentes. Para as coordenações de curso as salas 

são individuais. Neste campus não há coordenadores adjuntos. Os docentes em 

tempo integral ficam na sede onde possuem as salas de trabalho. A área total 

destinada aos professores é 67,72m². 

Todas as salas apresentam dimensões adequadas e estão equipadas com 

telefones, wifi para acesso à internet, possuem mesas e cadeiras estofadas 

earmários. Em sua maioria estão climatizadas e com computadores instalados. 

Estão adequadas quanto à ventilação e iluminação, ergonomia de mobiliários, 

limpeza, manutenção, acústica e dimensão. 

 
4.5.5 Espaços para atendimento aos alunos.  

A IES conta com espaços de atendimento aos acadêmicos, distribuídos pelo 

campus. Nos blocos A/B, há a Central de Relacionamentos e o Setor de Bolsas, com 

atendimento à procedimentos acadêmicos e financeiros, apoio de assistente social e 

psicólogas. Também neste bloco está o Setor de Estágios e Assessoria de Relações 

Internacionais que atende os acadêmicos para encaminhá-los para monitorias, 

estágios e intercâmbios. O Setor de acessibilidade encontra-se no bloco E, com 

previsão de mudança para o Bloco A/B em janeiro de 2018, assim como a ouvidoria, 

para que fiquem mais próximos ao fluxo de acadêmicos. Nos blocos M, R e G, o 

atendimento aos acadêmicos é feito diretamente pelas áreas, sendo recebidos por 

recepcionistas de cada setor e encaminhados para diretores ou docentes conforme 

suas necessidades. A área total construída para esses atendimentos é de 627,97 m² 

no  



 
 

 

219 

 

Campus Sede. 

No Campus de São Lourenço do Oeste, os acadêmicos são recebidos na 

Central de Relacionamentos ou setor de coordenações, a área destinada a estes 

espaços totaliza 99,67m². 

Estes espaços contam com iluminação e ventilação adequadas, cadeiras 

longarinas para espera, limpeza, manutenção, acústica e dimensionamento. 

 
4.5.6 Infraestrutura para CPA. 

A CPA possui um espaço próprio para o desenvolvimento de suas atividades, 
localizado no Campus Chapecó. Nesse espaço trabalham diariamente o Presidente da CPA e 
uma Secretária. O espaço destinado à essas atividades possui 36,99m², considerando a sala 
de reuniões e a sala de trabalho. 

O espaço destinado à CPA apresenta: um computador, wifi para acesso a internet, 
telefone com ramal próprio, impressora e scanner compartilhados, mesa, cadeira e armário. 

As reuniões da CPA são realizadas na sala de reuniões localizadas na unidade 
administrativa no bloco F, em um espaço confortável para a realização das reuniões de 
planejamento e avaliação das atividades. 
 
4.5.7 Instalações sanitárias. 

A IES possui no campus Chapecó, 230 cabines sanitárias femininas, 180 

masculinas, 50 cabines sanitárias para pessoa com deficiência feminino, 46 cabines 

sanitárias para pessoa com deficiência masculinas, 84 mictórios, 31 banheiros 

unissex e 03 banheiros para pessoas com deficiência unissex, totalizando 558 

cabines sanitárias, totalizando 2.095,56m². Em São Lourenço do Oeste há 9 cabines 

sanitárias femininas, 3 masculinas, 3 cabines sanitárias para pessoa com deficiência 

feminino, 3 cabines sanitárias para pessoa com deficiência masculinas, e 6 

mictórios, totalizando 558 cabines sanitárias e 90 mictórios, totalizando 120,66m² 

As instalações sanitárias atendem as necessidades institucionais conforme os 

seguintes aspectos: quantidade, dimensão, conservação, limpeza, acústica, 

segurança, acessibilidade, iluminação e ventilação.  

 



 
 

 

220 

 

4.5.8 Biblioteca: infraestrutura física. 

A IES possui 3 (três) bibliotecas sendo assim distribuídas: uma biblioteca 

central localizada no campus principal e duas bibliotecas setoriais, localizadas uma 

na unidade do campus de São Lourenço do Oeste e outra na unidade Sócio Jurídico 

localizado no centro da cidade de Chapecó. 

A Unochapecó possui uma biblioteca central com área total de 1.689,25 m², 

onde é realizado toda a administração e processamento técnico do acervo da 

instituição. Possui sala de Administração com 147,82 m², setor de periódicos com 

118,1 m², salão de estudos com 30 (trinta) mesas e 150 (cento e cinquenta) 

assentos, laboratório de informática com 19 (dezenove) computadores, sala de 

estudo com 55 (cinquenta e cinco) cabines de uso individual. Área de atendimento 

ao usuário, com guarda-volumes e banheiros com acessibilidade. Rede wi-fi em 

aberta aos usuários. 

O laboratório de informática é de livre acesso aos usuários, permitindo 

consulta a todos os serviços oferecidos no site da instituição. 

A biblioteca possui 04 (quatro) computadores com acesso direto ao sistema 

Pergamum, que permite ao usuário consultar material disponível e fazer reserva de 

material. 

A biblioteca setorial da Unochapecó São Lourenço do Oeste possui uma área 

total de 200 m², disponíveis para o atendimento a comunidade acadêmica e guarda 

de acervo. Possui 01 (uma) sala de estudo em grupo, 02 (dois) computadores para 

uso dos alunos, 05 mesas de estudo em grupo com 20 (vinte) assentos, além de 

balcão de atendimento para trabalho do técnico-administrativos. 

A biblioteca setorial da unidade Sócio Jurídico possui uma área total de 

33,05m² onde também é realizado atendimento e disponibilização de material. 

Vale ressaltar que em todas as bibliotecas apresentam acessibilidade física e 

espaços reservados para cadeirantes. 

A infraestrutura física das bibliotecas atendem as necessidades institucionais, 

considerando os seguintes aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, 
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ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e condições para atendimento 

educacional especializado), instalações para o acervo, ambientes de estudos 

individuais e em grupo, espaços para técnico-administrativos e processamento 

técnico do acervo. 

 
4.5.9 Biblioteca: serviços e informatização. 

As bibliotecas contam com horário ampliado de atendimento a comunidade, a 

Biblioteca Central funciona das 7h30 as 22h30, biblioteca setorial campus São 

Lourenço das: 13h30 as 22h15, biblioteca do Sócio Jurídico: 8h as 11h30 e das 

13h30 as 21h. 

O atendimento em cada biblioteca é realizado por equipe técnica treinada e 

supervisionada pelas bibliotecárias. Na biblioteca central a equipe é formada pela 

Bibliotecária Coordenadora da biblioteca, 03 (três) bibliotecárias técnicas para 

gerenciamento de acervo e processamento técnico, e equipe de 21 (vinte e um) 

auxiliares administrativos. Além disso, cada setorial conta com 01 (um) auxiliar 

administrativo. 

A Unochapecó conta com todo o seu acervo informatizado, tanto na biblioteca 

central quanto nas setoriais. O sistema de gerenciamento utilizado é o Pergamum, 

sendo que todo o acervo encontra-se tombado e informatizado, o que permite rápida 

e eficiente localização dos títulos e controle de movimentação. A consulta ao acervo, 

bem como a reserva de materiais bibliográficos são realizadas de forma online e o 

empréstimo é gerenciado eletronicamente. Todos esses aspectos estão descritos 

em regulamento próprio. 

Oferece aos alunos a Biblioteca Virtual Pearson com acervo digita composto 

de mais de quatro mil títulos, em quarenta áreas do conhecimento, com publicações 

de dezoito editoras diferentes, permite acesso online para leitura de livros. 

O acervo da biblioteca é composto de livros, periódicos, multi-meios e obras 

de referência, sendo que todo o acervo encontra-se tombado e informatizado, o que 

permite rápida e eficiente localização dos títulos e controle de movimentação. A 
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consulta ao acervo, bem como a reserva de materiais bibliográficos são realizadas 

de forma online e o empréstimo é gerenciado eletronicamente. Todos esses 

aspectos estão descritos em regulamento próprio. 

O sistema se segurança de acervo é realizado por sistema eletromagnético, o 

que permite um controle do fluxo de entrada e saída do acervo da biblioteca. 

As bibliotecas oferecem os seguintes serviços:Atendimento e orientação ao 

usuário, empréstimo de publicações, solicitação reservas via internet, 

microcomputadores com acesso à internet para pesquisa, microcomputadores para 

consulta rápida ao site da IES, microcomputadores para consulta local de acervo e 

reserva de materiais, consulta pela internet ao catálogo da biblioteca, sem 

necessidade de login e senha, fornecimento eletrônico, de normas e artigo 

nacionais/internacionais de bases de dados convênio com outras bibliotecas, 

fornecimento de artigos eletrônicos mediante convênio com o serviço COMUT do 

IBICT, BIREME, fornecimento de artigos eletrônicos, de livre distribuição, mediante 

pesquisa personalizada, elaboração de fichas catalográficas para materiais 

institucionais e renovações de empréstimos. 

 
4.5.10 Biblioteca: plano de atualização do acervo. 

O acervo é atualizado periodicamente, atendendo as necessidades de cada 

curso, a coordenação de cada curso solicita aos docentes a atualização da 

bibliografia da disciplina, que podem optar por obras do acervo da biblioteca ou 

indicarem novas bibliografias (básica e complementar), encaminhando-as 

diretamente ao coordenador do curso. O coordenador será o responsável pelo 

encaminhamento ao setor de aquisição da biblioteca, dando inicio ao processo de 

compras. 

A coordenação da biblioteca também realiza a seleção de materiais 

bibliográficos, para atualização do acervo quando necessário, e informará as opções 

para o coordenador de curso, o qual cabe analisar a sugestão juntamente com os 

professores. 
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4.5.11 Salas(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente. 

A IES possui 15 laboratórios de informática climatizados na unidade central 

(sendo alguns deles dinâmicos, permitindo a configuração para salas de aula com 

30 ou 60 alunos) e 1 laboratório na unidade de São Lourenço do Oeste com controle 

de acesso com corpo técnico especializado para dar suporte a acadêmicos e 

professores, com um mínimo de 20 computadores cada. todos estes laboratórios 

contam com um total de 435 equipamentos (computadores) disponíveis aos 

estudantes. A metragem total dos laboratórios é 1.207m2. O horário de atendimento 

destes laboratórios no período matutino é das: 07:30 às 11:30, no período vespertino 

das 13:30 às 17:30 e no período noturno das 18:30 às 22:30. 

Para atender toda a demanda de estudantes junto aos laboratórios de 

informática, a IES conta com 11 técnicos administrativos.  

A IES conta com um laboratório de criação visual com 30 iMacs com software 

de ponta específicos para esta área.  Os laboratórios são equipados com 

computadores e datashow. Os alunos dispõem de guarda volumes para possibilitar a 

guarda de objetos pessoais.  

A IES possui convênio com programas educacionais com as empresas 

Microsoft, Embarcadero, Solidworks, Autodesk, Oracle e IBM, possibilitando aos 

alunos e professores o acesso à software e material de estudo exclusivos. A 

instituição também possui uma sala climatizada para realização de 

videoconferências, com a utilização de equipamento para tal fim. Está sendo 

desenvolvido um projeto para uma sala com lousa digital, a qual já encontra-se 

adquirida. A IES possui ainda terminais de autoatendimento localizados no campus 

disponível para uso da comunidade acadêmica. 

 

4.5.12 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Atualmente a estrutura de hardware da unidade central conta com um data 

center em uma sala cofre, sendo o local climatizado de forma redundante, com 

sensores de fumaça, umidade e temperatura, os sensores quando violados acionam 
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os responsáveis via linha telefônica, via gprs ou ambos. A sala cofre é de acesso 

restrito por senha e alarme. A IES ainda conta com um grupo gerador de energia 

para todo o campus e dois nobreaks que trabalham de forma paralela para 

alimentação específica do data center, onde cada um tem capacidade de assumir 

sozinho o ambiente pelo tempo que for necessário. Cada um dos nobreaks ainda 

garantem autonomia em plena carga caso ocorra uma dupla falha na geração de 

energia. A IES possui sua estrutura de servidores em um blade HP c7000 e um 

storage EMC² com 5 máquinas físicas e 60 máquinas virtuais, que rodam sobre o 

hypervisorVMware, sendo que 90% das máquinas com sistema operacional Linux e 

as demais com sistemas Microsoft Windows, o que torna estas máquinas virtuais 

totalmente redundantes. A IES armazena as informações do seu ERP acadêmico em 

um banco Oracle, onde conta com um contrato de suporte do fabricante e horas 

DBA especializada de uma empresa parceira. A IES ainda possui rotinas de backup 

automática com uma library da HP onde todas as máquinas virtuais são gravadas 

em outro prédio interligado via fibra óptica, estes em fitas LTO6 com retenção de até 

20 dias dependendo de sua função, algumas máquinas ainda possuem suas cópias 

retiradas da library e armazenadas de forma definitiva.  

A IES ainda possui rotinas de backup redundante de todas as bases de dados 

com retenção que pode chegar a 10 anos. A IES tem também ao seu dispor dois 

links de internet que trabalham de forma redundante e automática através do 

protocolo BGP por operadoras distintas, pois dispõe de ASN próprio com endereços 

de IP de propriedade da IES, um dos links com velocidade de 200Mbps e outro com 

de velocidade de 300Mbps. A IES ainda possui um roteador de borda próprio que 

gera seus backups automaticamente, e para caso de incidente tem disponível outro 

de mesmo modelo em outra sala. A interligação com os demais setores externos do 

campus é feito via fibra LAN-to-LAN pela operadora de telecom local, com a 

velocidade padrão de 10Mbps em cada um dos 9 pontos, com exceção do campus 

de São Lourenço do Oeste que possui uma interligação de 50Mbps além de um link 

fornecido pela RCT de 20 Mbps, que atua de forma redundante no local. Os blocos 
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internos do campus são todos interligados por fibra óptica com velocidade entre 100 

e 1000mbps. A IES já possui uma prévia de um plano de recuperação de desastres 

na Nuvem. Existe disponibilidade de acesso a internet wi-fi em todas as 

dependências de acesso acadêmico.  

A IES ainda conta com um parceria com a Google onde todos os e-mails e 

serviços que a Google dispõem são oferecidos gratuitamente aos acadêmicos com 

armazenamento ilimitado. A IES possui ainda uma área de suporte técnico, 

responsável pela manutenção dos ativos de tecnologia da informação da empresa 

incluindo desktops, equipamentos de rede e servidores, projetores de vídeo, 

nobreaks, notebooks, tablets, smartphones entre outros dispositivos. Além disso o 

suporte técnico é responsável por prestar suporte e auxiliar na organização dos 

eventos. A divisão trabalha em conjunto com o setor de infraestrutura no 

planejamento e execução de projetos de reforma e criação que envolvem ambientes 

como, por exemplo, salas de aula e auditórios, prestando assessoria técnica. A área 

de suporte técnico também é responsável pelo gerenciamento do inventário de 

software (OCS), controle de licenciamento de software, gerencia os contratos de 

serviço de software e efetua compras diretas e para os almoxarifados de informática 

e imobilizado da instituição, realizando a gestão do estoque.  

A instituição possui uma plataforma de gestão educacional online (Minha Uno) 

desenvolvida internamente. A plataforma possui um módulo de gerenciamento e 

oferta de cursos. A plataforma oferece ainda, um módulo de gestão de processos 

seletivos e vestibular, o ingressante de graduação/pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu) realizem todo processo de matrícula inicial 100% online sendo este um 

dos diferenciais do sistema perante as outras IES. A estrutura é separada em 

módulos contando com recursos de: agenda pessoal (atividade e tarefas do dia, 

horário e localização das aulas, datas para a devolução de livros), realização de 

avaliações e entrega de atividades, informações sobre os componentes curriculares 

com detalhamento sobre a frequência e desempenho, além de acesso aos materiais 

de apoio e atividades integrado com ferramentas do google drive. Módulo de 
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rematrícula e ajuste de matrícula, módulo de gestão de bolsas de estudo, 

financiamentos, módulo financeiro com destaque a negociação 100% online de 

dívidas, informações financeiras, com a possibilidade de pagamento das 

mensalidades via boleto ou cartão de crédito. Módulo de protocolo digital que realiza 

avaliação automática dos pedidos sem intervenção humana destaca-se: cadastro de 

ACCs, orientação de matrícula, outorga de grau institucional, vagas remanescentes, 

trancamento parcial e processamento de documentos acadêmicos. A plataforma de 

gestão educacional identifica necessidades especiais para surdos e oferece um 

avatar3d customizado para tradução do Minha Uno para linguagem em Libras. 

A ferramenta possui um módulo de diário de classe online, possibilitando aos 

professores realizar o registro de notas e frequências dos estudantes nos 

componentes que ministra. A instituição conta ainda com um aplicativo mobile, 

desenvolvido internamente, que disponibiliza aos estudantes e professores da 

instituição o acesso ao desempenho e demais informações dos componentes 

curriculares, materiais didáticos, atividades, agenda pessoal, entre outros. O 

aplicativo possui cerca de 10.000 downloads realizados e uma nota de 4,6 (numa 

escala de 1 a 5). Atualmente a Diretoria de Tecnologia da Informação está 

trabalhando em novos recursos para a plataforma: sistema para a criação de 

avaliações online com correção automática pelo aplicativo mobile, fórum de 

discussão possibilitando a interação e comunicação entre estudantes e professores, 

localização de espaços com recursos de realidade aumentada, entre outros. Além da 

plataforma educacional desenvolvida internamente, a IES conta com o ambiente 

virtual de aprendizagem que serve para armazenar um conjunto de atividades que 

serão trabalhadas pelo estudante, durante o oferecimento dos cursos à distância. 

Nesse portal eles também contam com a disponibilização de materiais elaborados 

pelos professores e sistema de mensagens, onde podem trocar informações entre 

eles e com os docentes. 
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4.5.13 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física. 

A instituição possui 150 laboratórios para práticas didáticas da graduação e 

mestrados sendo 43 laboratórios da Área de Ciências Exatas e Ambientais, 47 

laboratórios para Área de Ciências da Saúde, 24 da Área de Ciências Humanas e 

Jurídicas, 18 da Área de Ciências Sociais Aplicadas e 18 Laboratórios de 

Informática. A área total destes laboratórios no campus sede em Chapecó é de 

14.649,01m². Em São Lourenço do Oeste, existem 01 laboratório de informática e 01 

laboratório de análises de leite, totalizando 191,20m². 

Os laboratórios possuem um coordenador geral, instalado no bloco N com a 

Diretoria de Logística, Projetos e Obras e 02 auxiliares de compras, uma situada na 

Área de Ciências Exatas e Ambientais, e outra na Área das Ciências da Saúde, além 

de duas docentes responsáveis pelos laboratórios em cada uma dessas áreas, 

sendo uma delas a Química responsável pela Central de Reagentes.  

Atualmente 94 técnicos-administrativos desenvolvem atividades junto aos 

laboratórios.  

Todos os laboratórios didáticos possuem equipamentos de segurança, 

normas de uso, mapa de risco, POP (procedimento operacional padrão) dos 

equipamentos e PGR (programa de gerenciamento de resíduos). Este último possui 

a função de normatizar o destino correto de resíduos.  As aulas práticas são 

encaminhadas ao coordenador dos laboratórios através de um sistema de 

agendamento de aulas práticas, um ambiente totalmente virtual acessado pelos 

docentes. Ao serem contratados, os docentes recebem um treinamento ministrado 

pelo coordenador dos laboratórios para o acesso ao ambiente virtual de 

agendamento de aulas práticas, bem também informações sobre normas e o 

regulamento dos laboratórios. 

A manutenção dos equipamentos é realizada periodicamente, geralmente o 

problema no equipamento é detectado pelo professor e repassado à coordenação 

dos laboratórios que toma as devidas providencias para o reparo. Para os 
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equipamentos que necessitam de controle de qualidade, a manutenção é realizada 

semanalmente, mensalmente ou semestralmente dependendo da necessidade. Os 

arquivos de controle são armazenados no laboratório de apoio por um período de 5 

anos. 

O processo de aquisição de equipamentos novos e materiais de consumo é 

realizado semestralmente, nesse processo coordenação dos cursos e coordenação 

dos laboratórios, juntamente com os professores solicitam a justificam a necessidade 

do equipamento a ser adquirido. A aquisição é autorizada pela Direção. De área, 

Diretoria de Logística, Projetos e Obras, Coordenador do setor de Projetos, Obras e 

Manutenção, Diretoria Financeira, Coordenador do setor de contabilidade, 

Coordenador dos laboratórios e Docente coordenador da área. 

A infraestrutura física dos laboratórios, ambiente e cenários para práticas 

pedagógicas, atendem de maneira excelente as necessidades dos cursos de 

graduação e pós stricto sensu, assim como servem de apoio ao pós lato sensu, sob 

os aspectos de limpeza, iluminação, ventilação (natural ou mecânica), segurança, 

conservação, manutenção e acessibilidade. 

 

4.5.14 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços. 

A IES oferece os serviços abaixo relacionados com o objetivo de atuar como 

uma unidade acadêmica descentralizada que desenvolve atividades extensionistas, 

visando prioritariamente a população de baixa renda para alguns serviços e 

comunidade em geral, além de, integrar o Ensino-Pesquisa-Extensão, promovendo à 

inclusão social, proporcionando a população serviços de qualidade de assistência e 

oferecendo aos universitários estágios curriculares práticos.  

a) Farmácia Escola: atende a população em geral. O atendimento é realizado 

por técnicos responsáveis e acadêmicos do curso de Farmácia, como parte do 

estágio curricular supervisionado. A área destinada a estas atividades é de 

350,30m². 
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Figura 2: Farmácia Escola 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

b) Clínica Escola de psicologia: atende pacientes do SUS, o atendimento é 

gratuito e realizado por professores e acadêmicos do último ano do curso de 

Psicologia, como parte do estágio curricular supervisionado. São realizados 

atendimentos que englobam: Triagem; Atendimento Psicológico (para todas as 

faixas etárias, seja individual ou em grupo); Psicodiagnóstico Infantil; Oficinas 

Terapêuticas; Avaliação Psicológica; Atendimentos Psicopedagógicos; Estimulação 

Precoce; Psicomotricidade; Orientação a Pais; Orientação Profissional; Orientação 

de Carreira; Acompanhamento a pacientes com transtornos mentais graves e 

persistentes.  

c) Escritório Sócio-Jurídico: escritório possui biblioteca, 12 cabines de 

atendimento e 3 salas de mediação familiar além da estrutura administrativa e de 

docentes. Está instalado em área central da cidade, contando com 956,9m² e 

acesso direto ao terminal urbano municipal, visando atingir o maior número de 

usuários necessitados destes serviços.  
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Figura 3: Serviços de Psicologia, Escritório Socio-Juridico e Mediação Familiar 

 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

d) Brinquedoteca: instalada no Campus Chapecó e no Bloco E, possui 

87,65m² e atende crianças de 03 a 06 anos, o atendimento é gratuito e realizado por 

professores e acadêmicos do último ano do curso de Pedagogia. No período de 

2013 a setembro de 2016 foram atendidas aproximadamente 3.300 crianças na faixa 

etária entre 3 anos a 10 anos de idade. 

e) Laboratório veterinária: Localizado na Escola Básica Municipal Demétrio 

Baldissarelli, o laboratório possui sala de aula, vestiários, área com bretes para 

grandes animais e sala para atendimento à pequenos animais, totalizando 143,75m².  

f) Clínica Integrada: o Projeto Permanente de Extensão Universitária em 

Atendimentos Ambulatoriais Especializados tem suas atividades vinculadas ao 

Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM) do Curso de Medicina contando com 
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778,61m². O AEM está localiza-se no Bloco G3 da Área de Ciências da Saúde (ACS) 

e dispõe de 11 (onze) consultórios de atendimentos, 01 (uma) sala de verificação de 

sinais vitais, 01 (uma) sala de simulação, 01 (uma) sala de aula e 01 (uma) sala de 

estudos. 

Figura 4: Clinica Integrada 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

g) Clínica de Odontologia: seu espaço físico contempla duas clínicas, 

totalizando 1.447,00m², com 25 equipos e dois aparelhos de RX cada, um bloco 

cirúrgico, com 3 salas cirúrgicas, um laboratório odontológico multidisciplinar. Atuam 

nestes espaços: dois cirurgiões dentistas (um como coordenador da Clínica e outro 

como técnico), seis técnicos de laboratório, dois técnicos administrativo e um técnico 

em prótese dentária. Além da clínica em sua sede, a IES possui uma clínica de 

odontologia no Bairro SAIC com 154m², junto a um posto de saúde, visando ampliar 

o atendimento à população de baixa renda. 
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Figura 5: Clinica Odontológica 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

h) Rede de Inovação: é uma estrutura de apoio à gestão do conhecimento, 

encarregada de fomentar a articulação dos agentes do setor produtivo entre si e com 

as capacidades instaladas de pesquisa, extensão e ensino na universidade. Quanto 

a equipe técnica atualmente a Rede de Inovação conta com o apoio de 11 

professores, além de 14 técnicos administrativos. Sua estrutura física é composta 

por 40 salas dentre escritórios, salas de reuniões, e laboratórios e totaliza 192,57m². 
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Figura 6: Rede de Inovação 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 
 

i) Incubadora Tecnológica: Localizada no bloco R da Unochapecó, contando 

com 134,04m², ela conta na sua equipe com uma técnica administrativa, uma 

professora-coordenadora e dois estagiários, e atende atualmente mais de 27 

empreendimentos e fomenta o empreendedorismo para mais de 1.000 pessoas por 

ano. É um programa de fomento às empresas nascentes para apoio e criação de 

novos negócios de base tecnológica contribuindo para o desenvolvimento 

econômico local, além de constituir um mecanismo de transferência de tecnologia 

para inovação dos projetos de pesquisa. 
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Figura 7: Incubadora Tecnologica da Unochapecó – Inctech 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

j) Ambulatório de Nutrição: compreende 38,34m², o ambulatório conta com 

técnico formado em Nutrição (20h) e um docente coordenador. São realizados 

atendimentos nutricionais individualizados a comunidade, desenvolvidos por 

estagiários do curso de nutrição, acompanhados pelo técnico e sob supervisão de 

docente. Também, acontece neste espaço, os atendimentos nutricionais aos 

colaboradores da Instituição de Ensino (Unovital). São realizados atendimentos pelo 

curso de nutrição pela Unovital. Ainda, são desenvolvidas ações de pesquisa, 

extensão e ensino. 

k) Laboratório de Análises de Leite, localizado em São Lourenço do Oeste 

com 102,00m², possuí um técnico e um professor, e além de atender a comunidade 

referente a prestação de serviços em análises de leites também pode ser utilizado 

pela comunidade acadêmica de diversos cursos tais como Agronomia, Bovino 

Cultura de Leite, Medicina Veterinária e Engenharia de Alimentos.  
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l) Laboratório de Análises de Alimentos, localizado em Chapecó com 306,5m², 

possuí duas estruturas distintas: microbiologia e Físico-química (laboratório de 

materiais multifuncionais). 

Figura 8: Laboratório de Análise de Alimentos 

 

Fonte: Unochapecó, 2016. 

 

m) Laboratório de Físico-Química, com 71,60m² e também chamado de 

Laboratório de materiais multifuncionais é utilizado para realização de análises 

envolvendo a pesquisa e a prestação de serviços. As pesquisas são comandadas 

por três professores doutores e atendem o Stricto Senso da Instituição. 

n) Laboratório de microbiologia, com 58,00m², é certificado pelo INMETRO na 

NBR ISO 17025 e atende somente a prestação de serviços sendo a equipe 

composta por 3 técnicos e um professor.  

o) Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares: tem por finalidade 

promover a integração entre universidade e comunidade externa, que tem por 

finalidade promover a inserção na economia formal de grupos sociais excluídos e 
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vulnerareis, a partir da sua organização para o trabalho, através da incubação e do 

acompanhamento de empreendimentos de economia solidária na perspectiva da 

autogestão. Atualmente conta com 283,78m² A equipe foi composta por 09 

professores, 15 bolsistas, 04 Estagiários curriculares e 08 Técnicos (internos e 

externos), atingindo um número de 1.069 pessoas atendidas de forma direta. Desse 

trabalho resultaram 30 produtos acadêmicos, entre artigos, resumos, apresentações, 

diagnósticos, capítulo de livro dentre outros.  

p) Ginásio: Área Total - 3.318,68 m² divididos em 3 pavimentos: 

q) ACIN: Agência de Comunicação Integrada, é um espaço do curso de 

Publicidade e Propaganda da Unochapecó que objetiva aprimorar a formação 

profissional de seus acadêmicos. Possui 152,70m² e proporciona estágio não 

obrigatório e atividade voluntária com trabalhos reais, voltados para necessidades 

internas da instituição e organizações sem fins lucrativos. Sob orientação de um 

técnico e professor, os acadêmicos são desafiados a utilizar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula para aplicá-los em seus trabalhos.  

r) Escritório de Projetos e Prestação de Serviço (EPPS) ocupa duas salas na 

Rede de Inovação, totalizando 58,32m² com armários, impressora, mesas de 

trabalho com computadores e uma mesa de reunião. Quanto à estrutura de pessoal, 

o EPPS possui um coordenador, duas analistas de projetos e uma analista contábil.  

Os laboratórios, ambientes e cenários para prática didática atendem de forma 

excelente às necessidades institucionais, considerando os aspectos serviços e 

normas de segurança. 

 
4.5.15 Espaços de convivência e de alimentação. 

Os espaços de alimentação e convivência estão distribuídos pela 

Universidade da seguinte maneira: a) Bloco C: Café com galeria de arte; b) DCE: 

duas cantinas de lanches prontos; c) Bloco G: Restaurante a quilo para almoço, café 

e lanches nos demais horários; d) Bloco T: Restaurante com valor diferenciado para 

estudante, buffet à quilo e lanches; e) Bloco G3: Lanches feitos na hora; f) Bloco K2: 
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Lanches prontos; g) Bloco R3: Autoatendimento de lanches em máquina de vendas, 

com lanches disponibilizados pelo restaurante do bloco T; h) Bloco R: franquia de 

lanches, chá e café, feitos na hora; i) Bloco T: cozinha para funcionários, sala de 

descanso e convivência para funcionários. A IES oferece ainda áreas para práticas 

desportivas como o ginásio e a academia de ginástica.  

Os espaços atendem quanto à quantidade e qualidade dos serviços prestados 

e quanto aos aspectos de limpeza, normativas legais, manutenção, ventilação, 

iluminação e acústica e acessibilidade. 

Somente os espaços que possuem a venda de alimentos são terceirizados, a 

área total construída destes espaços totaliza 3.883,87m². O Campus SLO possui 

uma cantina com 25,32m². 

 

5 DESENVOLVIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DADOS, ANÁLISE E 

RECOMENDAÇÕES DA CPA 

 

A metodologia de trabalho proposta na elaboração do relatório de 

Autoavaliação Institucional para 2016, da CPA, foi assistida com os seguintes 

setores da Unochapecó: Diretoria de Planejamento e Controle Institucional (DPC); 

Divisão de Dados e Estatística (DivDados); e Programa Pesquisa de Opinião Pública 

(PPOP). bem como dos seguintes setores institucionais: 

- Educação à distância (EAD)Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 

Sensu (DPPG) 

- Diretoria de Planejamento e Controle (DPC) 

- Diretoria de Extensão (DEX) 

- Reitoria 

- Rede de Inovação 

- Ouvidoria 

- Núcleo Desportivo Universitário (NDU) 

- Núcleo Permanente de Avaliação e Regulação (NAR) 
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- Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI) 

- Setor de Estágios e Monitoria 

- Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) 

- Diretoria de Marketing e Comunicação (DMC) 

- Diretoria de Logística, Projetos e Obras (DLPO) 

- Divisão de Planejamento e Controle 

- Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC) 

- Diretoria de Desenvolvimento Humano (DDH) 

- Diretoria de Apoio Acadêmico (DAA) 

- Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

- Clínicas da Área de Ciências da Saúde (ACS) 

- Biblioteca 

- Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI) 

- Áreas da Unochapecó (ACEA, ACSA, ACS, ACHJ) 

- Divisão de Acessibilidade  

 
O objetivo da proposta é integralizar as informações, elaborando uma 

metodologia específica para determinar a orientação das informações coletadas.  

O método utilizado na elaboração do instrumento de Autoavaliação 

Institucional 2016 adotado prioriza, a partir da análise dos Eixos correspondidos, a 

sua Dimensão avaliada, indicadores, conceito, forma de coleta de dados, unidade de 

medida e o setor responsável pela coleta dos dados. 
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Critérios de Avaliação da CPA para Dimensão: 

Tabela 8: Critérios de Avaliação da CPA para as Dimensões 

Valor Descrição 

1 muito aquém do esperado, inexistente, muito abaixo do mediano, ruim 

2 aquém do esperado, insuficiente, abaixo do mediano, regular 

3 esperado, suficiente, mediano, bom 

4 
além do esperado, além do suficiente, acima do mediano, muito bom/muito 
bem/ótimo 

5 
muito além do esperado, muito além do suficiente, muito acima do mediano, 
excelente 

NA não se aplica 

 

 DIMENSÃO 01 – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 5.1

INSTITUCIONAL - EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

A análise do conteúdo no que concerne ao conhecimento e apropriação do 

PDI pelos diferentes atores que integram a universidade, evidencia o imperativo de a 

Unochapecó debater seu futuro com esforço comum e participativo de toda sua 

comunidade acadêmica.  A construção coletiva do PDI é um momento propício para 

que a instituição possa olhar-se criticamente, consolidar práticas e recriar seu projeto 

institucional explicitando seus compromissos com a sociedade. 

O debate acerca do projeto institucional e a trajetória a ser seguida para 

alcançar seus propósitos não são tarefas simples. A concepção de universidade 

abriga uma infinidade de leituras e entendimentos que extrapolam qualquer tentativa 

de consenso. A instituição social universidade situa-se no amplo campo do ensino 

superior e se projeta como centro aglutinador e multidisciplinar de produção de 

conhecimento de ciência, tecnologia e cultura, marcado por um ambiente de saber. 

(FÁVERO, 1999) Contudo, como bem adverte Chauí (2003:5) exatamente por se 

tratar de uma instituição social, necessita do reconhecimento público de sua 

legitimidade e atribuições para lhe conferir “(...) autonomia perante outras instituições 
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sociais e, estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de 

reconhecimento e legitimidade internos a ela”. 

 Segue abaixo tabela 09 de análise da CPA desta dimensão: 
 
 
Tabela 9: dimensão 01 – missão e plano de desenvolvimento institucional - eixo 2 – 
desenvolvimento institucional 

 
DIMENSÃO 01 – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 
 
 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
- Finalidades, objetivos e compromissos da instituição, explicitados em documentos oficiais. 
- Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos centrais da instituição, 
identificando resultados, dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades.  
- Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em que a instituição está inserida.  
- Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz respeito às atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação institucional. 

Indicador Forma de coleta do 
dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de melhorias CPA Avaliação 
CPA (1-5) 

1.Missão institucional, 
metas e objetivos do 
PDI 
 
Contexto:  
A UNOCHAPECÓ é 
uma instituição 
comunitária, que busca 
a expansão de suas 
ações através de cursos 
de graduação e pós-
graduação que são 
articulados com a 
pesquisa e extensão, 
direcionando seus 
esforços para atender 
sua finalidade, objetivos, 
missão e visão. 
Missão: Produzir e 
difundir conhecimento, 
contribuindo com o 
desenvolvimento 
regional sustentável e a 
formação profissional 
cidadã.  
Visão: Ser referência 
como universidade 
comunitária reconhecida 
pela sua produção 

- Todos os dados 
aqui avalizados 
foram pesquisados 
em documentos 
oficiais com 
relatórios e dados do 
Setor de 
Planejamento. 
(DPC): 
 
- Grau de 
conhecimento da 
comunidade 
acadêmica da 
missão institucional e 
do PDI.  
- Compatibilidade 
entre 
PDI/PPI/Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos. 
- Propostas 
constantes do PDI 
adequadamente 
implementadas, com 
as funções, os 
órgãos e os sistemas 
de 
administração/gestão 

- De modo geral, a 
missão da Unochapecó 
é bem divulgada e 
conhecida pelos 
coordenadores, 
professores e apoio 
técnico-administrativo. 
Mesmo quando 
analisados os itens 
específicos da Missão, 
nota-se um bom 
entendimento. 
- Em relação ao 
PDI/PPI, apesar de 
constituir uma 
construção coletiva, 
precisa ser mais bem 
conhecido por todo 
corpo social da IES, 
especialmente pelos 
novos colaboradores, 
que, apesar de terem 
acesso aos 
documentos, nem 
sempre fazem uma 
leitura detalhada 
desse. 
- O PDI/PPI são 
documentos 

Os aspectos destacados PDI 
e que avaliados no relatório:  
1- Garantia da 
Sustentabilidade – através 
da oferta compartilhada de 
componentes curriculares, 
implementação de novas 
tecnologias e busca de fontes 
alternativas de financiamento.  
2- Assegurar o status de 
universidade: Manutenção e 
consolidação dos programas 
stricto sensu. Indicador: 
atendimento da instituição às 
exigências estabelecidas pelo 
MEC no que tange aos 
processos de avaliação, 
credenciamento e 
recredenciamento de cursos.  
3- Aumentar a receita - 
novos cursos de graduação 
presencial ensino a distância 
e pós-graduação, 
fortalecendo as redes de 
pesquisa e prestação de 
serviços. Indicador: variação 
percentual anual da receita 
líquida real.  
4- Assegurar o equilíbrio 

4 
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científica, qualidade 
acadêmica, gestão 
democrática e atuação 
na sociedade. 

adequados ao 
funcionamento dos 
cursos e das demais 
ações existentes, e à 
efetiva implantação 
das ações e dos 
cursos previstos. 
- Resultados da 
autoavaliação e das 
avaliações externas 
são adequadamente 
utilizados como 
subsídios para a 
revisão permanente 
do PDI, com ações 
acadêmicas e 
administrativas 
conseqüentes aos 
processos 
avaliativos. 
- Coerência das 
ações acadêmico-
administrativas em 
função dos 
propósitos 
declarados no PDI. 
 
 

construídos de forma 
articulada entre si e 
todos os PPC, que 
estão em processo de 
atualização, buscam 
compatibilidade com 
esses, direcionando as 
ações acadêmico-
administrativas. 
- De modo geral, as 
metas indicadas no 
PDI estão sendo 
cumpridas no que se 
refere ao ensino e à 
extensão, a pesquisa 
deverá amadurecer à 
medida que os cursos 
de graduação 
avançarem. 
- As fragilidades 
diagnosticadas nas 
avaliações externas 
para autorização dos 
cursos foram 
trabalhadas e tiveram e 
estão tendo suas 
ações corretivas à 
medida das 
possibilidades. 

econômico financeiro – 
redução do percentual de 
comprometimento da receita 
com a folha de pagamento.  
5- Melhorar a satisfação do 
estudante – implementação 
de programas de avaliação 
interna dos cursos, concessão 
de bolsas e auxílio para 
projetos aos estudantes 
6- Elevar a qualidade do 
ensino e da aprendizagem - 
estruturação dos cursos de 
acordo com os indicadores 
externos de qualidade.  
7- Elevar a oferta de 
serviços diferenciados – 
oferta de novos cursos de 
graduação, pós-graduação, 
ensino a distância e prestação 
de serviços.  
8- Facilitar a inserção no 
mundo profissional – 
parcerias com entidades de 
classe e participação ativa 
nestes órgãos.  
9- Fortalecer a gestão da 
marca – fortalecimento das 
relações da universidade com 
a comunidade externa 
10- Elevar a margem de 
contribuição dos cursos: 
aumentar o número de alunos 
11- Atingir padrão de gestão 
do ensino - incentivar e 
subsidiar a formação para 
docência na educação 
superior do corpo docente.  
12- Atingir formação 
profissional focada na 
apropriação do 
protagonismo (método 
científico) – estimular a 
criação e o fortalecimento das 
redes de pesquisa, rede de 
inovação e fomentar a 
capacidade empreendedora 
do estudante.  
13- Ampliar o acesso e 
acessibilidade a novas 
plataformas de 
conhecimento - Capacitar 
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docentes e discentes para 
utilização de novas 
plataformas do conhecimento. 
14- Elevar a transformação 
de demandas em projetos - 
Alinhar as atividades de 
pesquisa e as oportunidades 
das agências de fomento e 
outras instituições 
financiadoras, bem como 
estabelecer parcerias com 
poderes públicos e sociedade 
civil.  
15 - Atingir cultura 
institucional de pesquisa, 
inovação e 
empreendedorismo – 
aumentar o número de 
publicações em periódicos 
qualis e ampliar o número de 
docentes e discentes em 
processos de 
internacionalização.  
16- Elevar a eficiência 
operacional – desenvolver as 
competências necessárias no 
quadro docente e técnico, 
bem como realizar 
campanhas institucionais para 
redução das despesas gerais.  

2. Coerência entre o 
PDI e as atividades de 
ensino de graduação e 
de pós-graduação 

- Todos os dados 
aqui avalizados 
foram pesquisados 
em documentos 
oficiais com 
relatórios e dados do 
Setor de 
Planejamento. (DPC) 
juntamente com 
Diretoria de Ensino, 
Diretoria de Pós 
Graduação.  
 
A Unochapecó em 
seu PDI define como 
diretrizes para o 
ensino de graduação 
e sequencial: 
Fundamentação dos 
PPC’s nas diretrizes 
curriculares 
nacionais e 

Os principais 
indicadores 
relacionados às 
atividades de ensino 
de graduação e pós-
graduação estão 
representados nas 
ações, programas e 
projetos institucionais 
que envolvem públicos 
e finalidades 
específicas, 
fortalecendo-se em 
suas 
complementaridades: 
2014:  
1- Alteração dos PPC 
de todos os cursos da 
IES, com vistas à 
reorientação do 
modelo de ensino 
proposto;  

Os aspectos destacados PDI 
e plano de ação das diretorias 
responsáveis:  
1- Melhorar a satisfação do 
estudante (fortalecer o 
Programa Unochapecó de 
Atendimento e 
Relacionamento, 
2-  Reformulação da central 
única de Soluções, CRM, 
Política de Atendimento, 
Ouvidoria);  
3- Elevar a qualidade do 
ensino e da aprendizagem 
(realizar um constante 
acompanhamento e avaliação 
institucional, com foco em 
atingir o IGC 4);  
4- Elevar a oferta de serviços 
(adequar o portfólio de cursos 
ofertados, organizar a EaD na 
Unochapecó);  
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ordenamentos 
institucionais; 
Estruturação e 
funcionamento dos 
cursos de graduação 
e sequenciais em 
consonância com os 
indicadores externos 
de qualidade e os 
processos de 
avaliação; Processo 
seletivo para 
contratações 
docentes, pautado 
em critérios 
institucionais; 
Ampliação e 
atualização do 
acervo bibliográfico e 
referências online; 
Qualificação e 
otimização dos 
serviços ofertados 
aos docentes e 
discentes; 
Compromisso com 
acesso, 
acessibilidade, 
inclusão, 
permanência e 
sucesso dos 
estudantes na 
universidade; Apoio 
à organização 
estudantil; Inovação 
e flexibilidade na 
estrutura curricular. 
 

2- Capacitações 
docentes para 
utilização de 
ferramentas digitais; 
Implementação das 
ferramentas AVA e 
TDE nos componentes 
curriculares e 
atualmente 
aperfeiçoamento do 
sistema Minha Uno;  
3- Atuação da 
comissão de portfólio 
de cursos, que tem por 
objetivo identificar e 
sistematizar 
informações 
estratégicas referentes 
aos cursos de 
graduação da 
Unochapecó:  como 
indicadores de 
demanda, ociosidade e 
estrutura institucional;  
4- Criação de novos 
cursos de graduação 
(Medicina Veterinária e 
Biblioteconomia (EAD);  
5- Desenvolvimento de 
projetos de iniciação 
científica no âmbito 
dos cursos de 
graduação e 6- Criação 
da Comissão de 
Acompanhamento da 
Pessoa com 
Deficiência. 
2015:  
1- Migração para o 
Sistema Nacional de 
Avaliação;  
2- Início das atividades 
da Farmácia Escola no 
campus Chapecó;  
3- Ampliação de salas 
de aula e laboratórios;  
4- Implementação de 
ações relacionadas à 
qualidade do ensino e 
da aprendizagem;  
5- Portal do 
Conhecimento – 

5- Facilitar a inserção do 
egresso no mundo 
profissional (fortalecer as 
ações já realizadas pelo 
programa de estágios e criar 
o portal do egresso);  
6- Atingir padrão elevado de 
gestão do ensino (controlar a 
implementação dos processos 
pedagógicos como PPC, 
AVA, TDE, metodologias de 
ensino, zelar pela efetividade 
do trabalho docente e 
reestruturar os sistemas de 
informação);  
7- Atingir formação 
profissional focada na 
apropriação do protagonismo; 
reestruturar os PPCs e 
fortalecer o desenvolvimento 
de habilidades e 
competências nessa direção;  
8- Ampliar o acesso e 
acessibilidade a novas 
plataformas de conhecimento; 
9- Implementar ações 
voltadas à renovação do 
ensino, com foco nas 
metodologias ativas. 
Para a Pós-Graduação: 
1- Ampliação da oferta de 
Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu;  
2- Incentivar o 
desenvolvimento da produção 
científica, tecnológica e 
cultural no âmbito da Pós-
Graduação;  
3-Manutenção de Cursos de 
Pós-Graduação, com 
interface aos Cursos de 
Graduação da IES. 
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Unoplus;  
6- Ampliação do 
número de alunos 
beneficiados com bolsa 
de estudos;  
7- Criação do NDU – 
Núcleo do Desporto 
Universitário;  
8- Intensificação da 
mobilidade acadêmica 
e Implantação do 
museu itinerante de 
ciência e tecnologia. 
2016: 
1- Reestruturação do 
modelo EAD da 
instituição;  
2- Melhorias nas 
plataformas de acesso 
do aluno;  
3- Readequação das 
estruturas 
administrativas, 
objetivando a 
satisfação do aluno, a 
exemplo da criação da 
central de 
relacionamento;  
4- Melhorias nas 
estruturas físicas para 
contemplar pessoas 
com necessidades 
especiais 
(acessibilidade do 
campus);  
5- Ampliação do 
acervo bibliográfico 
físico e online;  
6- Realização de 
atividades com os 
alunos visando 
melhores índices no 
ENADE – criação da 
Comissão Enade 2016;  
7- Implantação do 
ambulatório de 
Medicina; 8- Fomento 
junto ao corpo docente 
de metodologias ativas 
de ensino;  
9- Ampliação no 
número de publicações 
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em periódicos Quallis 
CAPES; 10- Início da 
construção das 
unidades de apoio ao 
curso de Medicina 
Veterinária (Colégio 
Agrícola e Polícia 
Militar). 
Metas para 2017: 
1- Foco na qualidade 
acadêmica, que 
norteará as ações e o 
portfolio de cursos da 
IES; 
2-  Os objetivos de 
atingir desempenho 
satisfatório em todos 
os cursos na avaliação 
do MEC/INEP e índice 
de satisfação nos 
cursos de graduação;  
3- Aprimoramento na 
gestão acadêmica com 
foco na racionalização 
de processos e na 
qualidade total; 
4- Continuidade e 
ampliação do papel 
dos NDE’s dos cursos 
de graduação, com 
participação mais 
efetiva no debate e 
aprimoramento dos 
PPCs.  

3. Coerência entre o 
PDI e as práticas de 
extensão 

Relatório e Planilha 
Anual de Atividades 
de extensão são 
desenvolvidas na 
forma de projetos 
pela IES, 
apresentadas pela 
Diretoria de 
Exrtensão (DEX) 

A Unochapecó 
reafirma seu caráter 
comunitário através 
das ações dos 
Programas e Projetos 
de Extensão, as quais 
promovem a inserção e 
a integração da 
universidade, com a 
comunidade adjacente, 
nos termos do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional – PDI. 
As ações de extensão 
são alicerçadas nas 
áreas temáticas do 
Plano Nacional de 
Extensão, objetivam 

Evidenciar as atividades de 
extensão por área, e divulgar 
através de ações de 
marketing para os discentes.  
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ratificar a missão 
institucional de ser 
referência como 
Universidade 
Comunitária, 
reconhecida pela sua 
produção científica, 
qualidade acadêmica, 
gestão democrática e 
atuação na sociedade. 
Em 2016 as ações 
extensionistas da 
Unochapecó 
atenderam cerca de 61 
mil pessoas, em cujos 
atendimentos 
envolveram 146 
professores, 991 
estudantes (entre 
bolsistas e voluntários), 
66 técnicos- 
administrativos e 508 
voluntários da 
comunidade. 
Atualmente, a 
Unochapecó conta 
com 6 Programas 
Permanentes, com 25 
projetos vinculados a 
tais Programas, 16 
projetos permanentes 
e mais 16 projetos de 
curta duração, 
financiados pelo Fundo 
de Apoio a Projetos de 
Extensão (Fapex). 
 

4. Coerência entre o 
PDI e as atividades de 
pesquisa/iniciação 
científica, tecnológica, 
artística e 

cultural 

 Para o alcance das 
metas a instituição 
promove ações em 
coerência com o seu 
PDI como: 
- Incentivos à 
expansão dos cursos 
de Pós-graduação 
através do apoio a 
construção de 
propostas de cursos 
novos. Como resultado 
houve a implantação 
dos Programas de 
Mestrados 

POTENCIALIZAR pesquisa 
científica na IES: 
- Divulgação permanente das 
linhas e grupos de pesquisas 
institucionais para alunos e 
docentes, e apoio a 
constituição de novos grupos 
com potencial de geração de 
conhecimento e 
desenvolvimento de novos 
processos, tecnologias sociais 
e de inovação;  
- Incentivo a publicação e 
flexibilização das formas de 
apresentação dos resultados 

3 
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recomendados pela 
Capes: Tecnologia e 
Gestão da Inovação 
(2014), Direito e 
Ciências Contábeis e 
Administração (2015), 
totalizando até o 
presente momento 06 
Mestrados e 01 
Mestrado/Doutorado. 
Para manutenção do 
status de universidade 
a IES aprovou em 
2016 junto a Capes o 
Doutorado em Ciências 
da Saúde com início 
em 2017 e, aguarda o 
resultado da proposta 
encaminhada do 
Doutorado em Ciências 
Ambientais; 
- Execução dos planos 
de necessidades dos 
Programas stricto 
sensu, promovendo o 
estímulo à produção 
científica qualificada, 
planejamento de 
contratações de 
professores e 
construção de projetos 
de doutorados, 
atendendo às 
exigências da Capes, e 
buscando a melhoria 
de seus conceitos. 
Como resultado o 
Programa de Ciências 
da Saúde obteve o 
aumento da sua 
avaliação (Conceito 4), 
com expectativa da 
elevação do conceito 
de outros programas 
na avaliação 
quadrienal em 2017; 
- Para uma formação 
profissional focada, a 
IES incentiva a 
intensificação das 
ações para criação e 
fortalecimento de 

(resumos, artigos etc.), em 
anais e periódicos internos e 
externos à IES.  
- Ações como a oferta de 
cursos e outras atividades de 
capacitação/aprimoramento 
para a prática da Pesquisa e 
da Iniciação Científica são 
promovidas, bem como uma 
política de incentivo à 
captação de recursos junto às 
agências/entidades de 
fomento. 
- Incentivo à participação 
discente em atividades de 
Pesquisa e Iniciação 
Científica por meio de auxílio 
financeiro através dos editais 
com bolsas com recursos 
externos (PIBIC/PIBITI e 
PIBIC-EM CNPq, Artigo 170 e 
171 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina) e 
editais com recursos internos 
advindos do Fundo de Apoio 
à Pesquisa e Extensão 
(FAPE), bem como valores de 
custeio a pesquisa. Tal 
demanda reflete na 
necessidade de 
funcionamento e 
aperfeiçoamento de ações 
junto aos comitês de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos (CEP) e Comissão 
de Ética no Uso de Animais 
(CEUA); 
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ambientes favoráveis à 
inovação, 
disponibilizando 
mecanismos de 
pesquisas específicos, 
potencializando a 
criação, a readequação 
e a transferência de 
conhecimento e de 
tecnologias, 
assegurando a sintonia 
entre sua geração e a 
constante qualificação 
científica e profissional 
por meio da Rede de 
Inovação e construção 
do seu Parque 
Científico e 
Tecnológico 
Chapecó@. 
A IES mantém um 
portal de periódicos 
com 08 revistas 
institucionais, nas 
diferentes áreas do 
conhecimento, 
promove anualmente o 
Seminário Integrado de 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão, e mantém a 
Editora Universitária 
Argos; 

5. Coerência entre o 
PDI e as ações 
institucionais no que 
se refere à 
diversidade, ao meio 
ambiente, à memória 
cultural, à produção 
artística e ao 
patrimônio cultural. 

Dados e relatórios 
apresentados pelos 
órgãos 
representativos de 
cada projeto e ação: 
 
- CEOM – Centro de 
Memória do Oeste 
de Santa Catarina, 
- Grupo de estudos e 
pesquisas de Gênero 
da Unochapecó 
- Galeria de Artes 
"Agostinho Duarte" 
- 1º Encontro sobre 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Regional na Grande 
Fronteira Mercosul, 
Educação ambiental 

A Unochapecó atua na 
região Oeste de Santa 
Catarina e de forma 
expressiva e 
perceptível sempre 
incentivou ações que 
favorecem o estímulo à 
cultura em seus 
valores, especialmente 
no que se refere à sua 
contribuição para a 
diversidade, a defesa 
do meio ambiente, da 
memória cultural, da 
produção artística e do 
patrimônio cultural.  
 

DESTACAR a qualidade das 
ações que a IES já 
desenvolve no que se refere à 
diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, 
à produção artística e ao 
patrimônio 
cultural.principalmente á 
docentes e discentes. 

5 
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para a infância: 
- Viveiro florestal 
universitário 
- Instituto Goio-En, 
- A Campanha 
‘Pequenos gestos, 
grandes 
transformações’, 
Unoclutural  
 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque:  
1- Verificamos que o planejamento é um processo da gestão institucional que baseia-se no planejamento estratégico 
associado ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para o alcance das metas e objetivos 
institucionais. O desenvolvimento do planejamento estratégico é realizado por meio da utilização da metodologia de 
Balanced Scorecard (BSC).  Estes processo de elaboração do documento deverá ter um membro da CPA 
acompanhado de forma participativa no processo.  
 
2- Fomentar e ampliar o iIncentivo à participação discente em atividades de Pesquisa e Iniciação Científica por meio de 
auxílio financeiro. 
 
3- Dar maior destaque ás ações de inclusão social por meio de divulgação interna e externa.  
 
4- Potencializar o debate acerca dos valores que deverão fundamentar a missão, visão e princípios da universidade no 
processo de revisão do PDI.  Entende-se que é relevante que a comunidade acadêmica tenha clareza e reflita sobre os 
fundamentos éticos, políticos e conceituais que alicerçam e direcionam a instituição.  O debate, além de dar visibilidade 
à identidade da instituição, contribui para fomentar o sentimento de pertencimento daqueles que fazem o seu cotidiano. 

 
5- Promover discussões sobre a identidade institucional da Unochapecó.  O plano de desenvolvimento possui uma 
temporalidade e sua direção reflete, em parte, a agenda de discussões de determinado período. Assim, requerendo ou 
não adequações, o PDI deve ser retomado por toda comunidade acadêmica, mesmo porque necessita de legitimidade e 
reconhecimento (interno e externo) para que sua missão possa se consolidar. 
 
6- Considerar a mobilidade dos atores que compõem a instituição. Como foi lembrado na pesquisa, o quadro de 
docentes e técnicos sofreu significativas alterações e parte do atual quadro não participou das discussões que definiu o 
modelo de universidade almejado. Da mesma forma em relação aos discentes, por compor uma população que muda a 
cada semestre, requer ações que alimentem continuamente o debate de maneira que tenham oportunidade de 
conhecer a essência da instituição.  

 

6- Adensar as ações de defesa das universidades comunitárias. A afirmação da missão da universidade de produzir 
conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável e formação profissional cidadã, dependerá 
enormemente do reconhecimento político e jurídico das universidades comunitárias. 
 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA: 4 
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 Dimensão 02 – Políticas Para O Ensino, Pesquisa E Extensão- Eixo 3 – 5.2

Políticas Acadêmicas. 

 

Analisar a política para o ensino, a pesquisa, a pós graduação e a extensão 

da Unochapecó supõe, primeiramente, situar a origem da atividade de ensino na 

instituição como uma necessidade eminentemente regional. Um breve resgate da 

história da instituição mostra que a carência na formação de professores para o 

ensino fundamental e médio, aliada a inexistência de qualquer instituição de ensino 

superior (pública ou privada) na região foram os fatores decisivos para que as 

lideranças locais, na década de 1970, tomassem a iniciativa de criar uma instituição 

de natureza comunitária. A criação do curso de Pedagogia marcou o início das 

atividades da FUNDESTE, atualmente mantenedora da Unochapecó. 

Decorridas mais de quatro décadas desde sua criação, a universidade é hoje 

uma instituição consolidada. Suas atividades de ensino da graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão estão alicerçadas em princípios como da formação 

profissional para a cidadania; indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão; pluralismo e a interdisciplinaridade.  

As Áreas de Ciências Humanas e Jurídicas, de Ciências Sociais Aplicadas, de 

Ciências da Saúde e de Ciências Exatas e Ambientais são as instâncias 

institucionais que operacionalizam as políticas de ensino, pesquisa e extensão por 

meio da gestão e a supervisão acadêmico-administrativa, de acordo com as políticas 

e diretrizes institucionais. São, também, as instâncias que congregam os docentes 

para a atuação integrada nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e serviços, 

nucleadas pelo critério de afinidade na área de conhecimento e/ou por campo de 

formação acadêmico-profissional.  

Os subsídios para a avaliação da dimensão 2 tem como fonte a pesquisa 

qualitativa | quatitativa realizada pela CPA em 2015-16; a pesquisa documental 

delimitada às diversas políticas institucionais que orientam as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e pós graduação; a pesquisa de avaliação de cursos realizada 
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em 2015-16. Cabe esclarecer que a exposição do conteúdo define-se inicialmente 

pelos conteúdos descritivos seguido dos conteúdos avaliativos. 

 
 

Tabela 10: dimensão 02 – políticas para o ensino, pesquisa e extensão- eixo 3 – políticas 
acadêmicas. 

 
DIMENSÃO 02 – POLÍTICAS PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO- EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
 
- Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos oficiais. 
- Políticas institucionais para cursos de graduação, presencial e EAD, e suas formas de operacionalização. 
- Políticas institucionais para a pesquisa (Stricto Sensu) e nas demais modalidades de pesquisa. 
- Políticas institucionais para a extensão e a formação continuada (Lato Sensu) e sua relevância social. 
 

Indicador Forma de 
coleta do dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de 
melhorias CPA 

Avaliação comissão 
própria de avaliação 

(1-5) 

Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas 
para os cursos de 
graduação.  

- Através de 
planilha de 
dados coletados 
pela DPC com: 
- O nº reais de 
cursos de 
alunos da 
graduação. 
- Nº Novos 
cursos 
ofertados. 
- Nº reais de 
estágios 
- Nº reais de 
bolsas de 
estudos 
- Conceitos do 
ENADE e CPC 
- Projeção PDI 
para ações para 
os próximos 
anos. 

- De modo geral, o 
número de 
estudantes vem 
diminuindo a cada 
ano,embora tendo 
novos cursos, 
abaixo do proposto 
no PDI, e 
proporcionalmente 
o número de 
bolsas.  
- o número de 
convênio para 
estágios vem 
aumentando em 
relação ao número 
de estudantes que 
buscam estágios 
não obrigatórios. 
- O ENADE e o 
CPC embora não 
tenho como fazer 
um diagnóstico 
comparativo no 
relatório, estes 
índices em alguns 
cursos 
aumentaram e em 
outros diminuíram. 

- Buscar políticas de 
captações de 
estudantes para que 
possamos aumentar 
esse número na IES. 
- Manter a relação 
convénio/estágio para 
que os estudantes 
tenham uma forma de 
colocar seus 
conhecimentos teóricos 
na prática. 
- Talvez divulgação 
individual dos cursos 
em áreas de trabalho 
afins para crescimento 
de estudantes. 
- Acompanhar e 
qualificar curso a curso 
conforme avaliação 
externas para melhorar 
o CPC dos cursos. 
- Buscar estudar as 
avaliações dos 
componentes 
curriculares para nelas 
visualizar as 
fragilidades didático 
pedagógicos e fazer 
teste/prova com 

02 
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estudantes sobre o 
ENADE para 
melhorarmos esse 
índice. 

Políticas de ensino e 
pesquisa de ações 
acadêmico-administrativas 
para os cursos de pós-
graduação stricto sensu 

- Através de 
planilha de 
dados coletados 
pela DPC com: 
Nº de cursos 
ofertados, 
avaliados, 
estudantes 
publicações, 
pesquisas 
efetuadas, 
bolsas de 
estudos. Tudo 
de concordância 
com o proposto 
no PDI 

O nº de 
estudantes e de 
cursos vem 
aumentando de 
ano após, 
buscando mais 
recursos para 
pesquisa e 
articulando as 
pesquisas com a 
graduação. O 
preocupante é que 
Stricto Sensu 
doutoramento teve 
apenas um 
aprovado e outro 
em aprovação. 

- Dar continuidade as 
políticas de pesquisas e 
articulações com a 
graduação. 
Incentivar e encaminhar 
mais projetos para a 
criação de Doutorados 
para que se algum não 
venha a se efetivar, que 
esses índices possam 
estar dentro da margem 
de erro de uma futura 
projeção e que não 
venham a prejudicar ou 
inviabilizar alguma outra 
ação por sua rejeição. 
- Buscar vincular 
projetos de monografias 
(TCC’s) com 
dissertações e ou teses, 
para aumentar a 
pesquisa na área e 
afinar ainda mais os 
laços entre a graduação 
e o pós graduação 
Stricto Sensu. 

04 

Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas 
para os cursos de pós-
graduação lato sensu 

- Através de 
planilha de 
dados coletados 
pela DPC com: 
Nº reais de 
cursos, 
estudantes, 
formandos. 

A cada ano as 
ofertas oferecidas 
são maiores do 
que a quantidade 
de cursos 
executados, 
devido a baixa 
demanda da busca 
dos estudantes. 

- Divulgação mais 
específica de cada área 
diretamente nas 
funções exercidas no 
trabalho para que todas 
as ofertas de cursos 
sejam realizados. 
- Articular a graduação 
com a especialização 
para que os próprios 
egressos da graduação 
deem continuidade aos 
estudos. 

03 

Políticas institucionais e 
ações acadêmico-
administrativas para a 
pesquisa ou iniciação 
científica, 
tecnológica, artística e 
cultural 

Através de 
planilha de 
dados coletados 
pela DPC com: 
nº de bolsa de 
iniciação 
científica, 
publicações, 
bolsas 

Os números de 
bolsas e 
publicações são 
compatíveis com o 
número de 
estudantes, 
conforme 
aumentou os 
estudantes, 

- Com a proposição de 
captação de mais 
estudantes e com o 
fortalecimento da união 
entre a pós-graduação 
e a graduação esses 
índices melhoraram 
conforme o número de 
estudantes. Incentivar 

04 
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produtividade, 
Pesquisa 
voluntária. 

aumentou as 
bolsas e as 
produções, 
publicações. 

mais a publicações, não 
somente para docentes 
e discentes do Stricto, 
mas incentivar a 
publicação dos artigos 
promovidos pela 
graduação e pelo Lato 
Sensu. 

Políticas institucionais e 
ações acadêmico-
administrativas para a 
extensão e Políticas 
institucionais e ações de 
estímulo relacionadas à 
difusão das produções 
acadêmicas: científica, 
didático-pedagógica, 
tecnológica, artística e 
cultural 

- Através de 
planilha de 
dados coletados 
pela DPC com: 
Nº de 
programas, 
projetos, nº de 
eventos, como 
fóruns, 
seminários, 
congressos, nº 
de bolsas e 
pessoal 
envolvido 

Como o nº de 
estudantes vem 
aumentando ano a 
ano, 
consequentemente 
o número de 
eventos, projetos, 
programas, se 
mantém e ou 
aumentam, tento 
cada vez mais 
pessoas 
envolvidas. 

Como sugestão e 
fortalecimento das 
pesquisas, juntar 
programas, projetos 
com as dissertações e 
com os TCC em um 
evento que envolva 
todas as áreas, 
fortalecendo ainda mais 
o ensino, pesquisa e 
extensão. 

04 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque:  
1- A CPA sugere que se buscam meios para a captação de estudantes e estímulos para que deem continuidade em sua 
formação com formação continuada, extensão e Stricto Sensu. 
2- Nesta dimensão a CPA indica que se deve ter maior diálogo entre os cursos de Graduação, Lato sensu e Stricto 
sensu para ampliar e aperfeiçoar a união entre ensino, pesquisa e extensão. 
3 – A CPA sugere que se encaminhe mais projetos de doutoramento para que não ficamos na dependência de apenas 
um e com isso ampliarmos cada vez mais o aumento das pesquisas institucionais. 
 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA:3,4 = 3 

 
 

 Dimensão 3 – Responsabilidade social institucional - Eixo 2 – 5.3

Desenvolvimento institucional 

 

A responsabilidade social representa o compromisso da universidade com a 

ética e o desenvolvimento da sociedade na qual está inserida. Atualmente, as 

universidades possuem um papel fundamental na construção de uma nova 

concepção global voltada para a cidadania e para a formação do ser humano, 

principalmente das populações vulneráveis. 1 

                                            
1
 Para Spinoza (1632-1677) “a responsabilidade social decorre da compreensão de que a ação da 

universidade deve necessariamente, buscar benefícios para a sociedade com base no conhecimento 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), já vem discutindo a temática “universidade socialmente responsável”, 

por meio da Rede Universitária Global para Inovação (GUNI/Global University 

Network for Innovation) na qual debatem assuntos referentes ao Ensino Superior.  A 

rede GUNI, considera responsabilidade social universitária como a capacidade que 

tem a universidade de difundir e colocar em prática um conjunto de princípios e 

valores, por meio de quatro processos principais, isto é, gestão, docência, 

investigação e extensão, nos seguintes termos: 

São os valores e princípios declarados: no plano pessoal: dignidade da 
pessoa, liberdade, integridade; no plano social: bem comum e equidade 
social; desenvolvimento sustentável e meio ambiente; sociabilidade e 
solidariedade para a convivência; aceitação e apreço a diversidade; 
cidadania, democracia e participação; e no plano universitário: compromisso 
com a verdade; excelência; interdependência e transdisciplinaridade (Apud 
MOROSINI, 2008, p.5). 

Nesta perspectiva a universidade cumpre uma função de socialização do 

conhecimento desde que este tenha uma configuração social  e que se transforme 

em um fator decisivo no processo da humanização do ser humano. 2 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil também estabelece um 

significativo arcabouço de diretrizes na concepção e na operacionalização de ensino 

e da gestão acadêmica. A mudança mais atual e contundente nesta área ocorreu a 

partir da criação da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004 conhecida como Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Sinaes possui três 

elementos principais: as avaliações das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. Este sistema avalia todos os elementos que envolvem a pesquisa, o 

                                                                                                                                        
científico, assim como, propiciar a promoção humana e contribuição para o desenvolvimento 
sustentável. (SPINOZA, Baruch de. Ética. São Paulo: Abril Cultural, 1983). 
2
 A hominização do conhecimento faz surgir a humanidade do conhecimento. O pensamento humano passa do 

Umwelt – o meio – ao Welt – o mundo. “O movimento que cria o mundo do pensamento é o mesmo que abre o 

pensamento ao mundo” (MORIN, Edgar. 2005, p.77). A universidade pode desenvolver este processo de 

hominização do conhecimento, na medida em que se propõe a dividir os conhecimentos nela produzidos com o 

desenvolvimento da sociedade. 
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ensino, a extensão, a responsabilidade social, a gestão da instituição, entre outros 

aspectos.    

Destaca-se que os Sinaes tem como objetivo promover a responsabilidade 

social das instituições de ensino superior, observados a identidade institucional e a 

autonomia universitária. Assim prevê o artigo 3º da referida lei: 

A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 
atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 
diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as 
seguintes: [...] – a Responsabilidade Social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 
social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

Assim, muito além do aspecto legal que a responsabilidade social passou a 

ter nas universidades, há que se refletir sobre o real significado desta dimensão.3  

 
 
Tabela 11: Dimensão 3 – Responsabilidade social institucional - Eixo 2 – Desenvolvimento 
institucional 

Dimensão 3 – Responsabilidade social institucional - Eixo 2 – Desenvolvimento institucional 
Indicador Forma de 

coleta de 
dados 

Diagnostico e 
avaliação 

Indicação de 
melhorias 

Avaliaç
ão da 
CPA 

1.  Coerência entre o PDI e as 
ações institucionais voltadas 
para a inclusão social e para o 
desenvolvimento econômico e 
social 
 

Ações 
institucionais 
desenvolvidas pela 
Incubadora, ITCP 
 
INCTECH 
 
Projeto Inclusão 
digital comunitária 
 
Programa de apoio 

A INCTECH desde 2014 
contemplou 38 
empreendimentos no 
processo de incubação, 
possuindo 08 empresas 
graduadas e 05 empresas 
que serão graduadas até 
final de 2016, captando R$ 
350.000,00 destinados à 
implantação da Certificação 
CERNE via SEBRAE/NA. 

Destacar as ações 
desenvolvidas, de 
forma a evidenciar a 
grande abrangência e 
importância 
econômica-social, 
através de ações de 
marketing e ampliação 
das ações sociais.  

5 

                                            
3
 A responsabilidade social das universidades também foi tema do Congresso Internacional de Reitores Latino-

Americanos e Caribenhos, organizado pelo Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e 

no Caribe (Iesalc), pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ocorrido em 2007, neste evento delineou-se as políticas de 

implementação e desenvolvimento da educação superior. Constatou-se que as universidades necessitam adotar o 

princípio da educação como bem público, de acordo com os valores de qualidade, pertinência, relevância, 

inserção e equidade – ou seja, como direito universal. (MACIEL,  et al. REVISTA ADM.MADE, 2009, p. 50)   
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a processos 
participativos de 
desenvolvimento 
local – (PAPEL) 
 
 

Com inúmeras premiações 
nacionais e internacionais a 
INCTECH soma 08 
empresas vencedoras do 
Sinapse da Inovação; 02 
vencedoras do InovAtiva 
Brasil; 01 vencedora do 
Startup SC; 01 finalista do 
Prêmio Alcoa de Inovação; 
01 vencedora do Startup 
Day Expen e 01 finalista no 
ABCOMM 2015. 
A ITCP - INCUBADORA 
TECNOLÓGICA DE 
COOPERATIVAS 
POPULARES da 
Unochapecó é um programa 
permanente de extensão 
que, desde 2003, presta 
assessoria a 
empreendimentos de 
economia solidária ou 
grupos que queiram se 
organizar na região oeste de 
Santa Catarina, com a 
finalidade de promover sua 
inserção econômica e social. 
Em 2015 as ações foram 
voltadas ao público dos 
catadores de materiais 
recicláveis através do 
projeto ‘Tecendo a rede da 
reciclagem’, que está em 
seu quarto ano de atividades 
e envolve associações de 
catadores de municípios do 
oeste catarinense. Outros 
públicos vêm sendo 
beneficiados através das 
ações do projeto 
‘Fortalecimento da economia 
solidária no território Oeste 
de Santa Catarina’, que 
desenvolve atividades de 
incubação, articulação e 
pesquisa com os grupos 
internos do Assentamento 
Don José Gomes de 
Chapecó, com a Central de 
Empreendimentos Solidários 
de Chapecó (Cesol). Dessas 
atividades, que beneficiaram 
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diretamente mais de mil 
pessoas, participaram nove 
professores, 15 bolsistas, 
quatro estagiários e oito 
técnicos. A ITCP mantém 
parcerias com Serviço 
Social do Comércio (Sesc) 
de Chapecó, Secretaria 
Nacional de Economia 
Solidária (Senaes), 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Conselho 
Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), 
prefeitura municipais de 
Pinhalzinho, São Carlos e 
Catanduvas e Unimed 
Chapecó. 
O PROGRAMA DE APOIO 
A PROCESSOS 
PARTICIPATIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL – PAPEL: o Papel é 
um programa permanente 
de extensão universitária 
que visa apoiar técnica e 
metodologicamente 
processos participativos de 
desenvolvimento 
local/regional que gerem o 
protagonismo dos atores e 
melhorem a qualidade de 
vida da população 
envolvida. No decorrer de 
2015, entre os projetos 
desenvolvidos pelo 
programa, destacam-se o 
projeto ‘Fortalecendo o 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável em São Carlos 
e Águas de Chapecó’, que 
buscou fortalecer os 
programas municipais de 
desenvolvimento rural 
sustentável dos municípios, 
através da integração dos 
instrumentos de 
planejamento estratégico, 
qualificando e 
aprofundando as ações de 
integração de ensino, 
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pesquisa e extensão do 
curso de Agronomia da 
Unochapecó, e o projeto 
‘Fortalecendo o Espírito 
Comunitário no 
Assentamento Dom José 
Gomes’, por meio do qual 
buscou-se apoiar as 
iniciativas de organização 
na comunidade, 
contribuindo com a 
promoção do espírito 
comunitário como condição 
para o desenvolvimento 
sustentável. 
A INCUBADORA 
TECNOLÓGICA DE 
COOPERATIVAS 
POPULARES –ITCP: da 
Unochapecó é um 
programa permanente de 
extensão que, desde 2003, 
presta assessoria a 
empreendimentos de 
economia solidária ou 
grupos que queiram se 
organizar na região oeste 
de Santa Catarina, com a 
finalidade de promover sua 
inserção econômica e 
social. Em 2015 as ações 
foram voltadas ao público 
dos catadores de materiais 
recicláveis através do 
projeto ‘Tecendo a rede da 
reciclagem’, que está em 
seu quarto ano de 
atividades e envolve 
associações de catadores 
de municípios do oeste 
catarinense. Outros 
públicos vêm sendo 
beneficiados através das 
ações do projeto 
‘Fortalecimento da 
economia solidária no 
território Oeste de Santa 
Catarina’, que desenvolve 
atividades de incubação, 
articulação e pesquisa com 
os grupos internos do 
Assentamento Don José 
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Gomes de Chapecó, com a 
Central de 
Empreendimentos 
Solidários de Chapecó 
(Cesol). Dessas atividades, 
que beneficiaram 
diretamente mais de mil 
pessoas, participaram nove 
professores, 15 bolsistas, 
quatro estagiários e oito 
técnicos. A ITCP mantém 
parcerias com Serviço 
Social do Comércio (Sesc) 
de Chapecó, Secretaria 
Nacional de Economia 
Solidária (Senaes), 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Conselho 
Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), 
prefeitura municipais de 
Pinhalzinho, São Carlos e 
Catanduvas e Unimed 
Chapecó. 
Citamos ainda outras 
ações: O curso de 
Agronomia desenvolveu 
entre 2014-2016, nos 
municípios de Caxambu do 
Sul, Planalto Alegre, 
Arvoredo, Seara e Paial, 
atividades de visitas a mais 
de 700 propriedades rurais, 
gerando informações 
relacionadas como 
instrumento de 
desenvolvimento rural, 
realizando o diagnostico 
sócio–econômico e 
ambiental, das diferentes 
realidades rurais 
organizando ações pró 
desenvolvimento rural a 
partir do estudo da 
realidade. 
O Estudo de Vivência Ativa 
contribui para a formação 
profissional dos 
acadêmicos, bem como 
com a melhoria da 
qualidade de vida das 
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famílias rurais da região, 
gerando nos últimos anos 
130 livros de resgaste 
histórico de municípios, 
comunidades e famílias. Na 
segunda etapa ocorrem 
projetos de melhorias das 
propriedades rurais e 
qualidade de vida da 
população rural. 
No período de 2014-2016 
foram também 
desenvolvidos projetos 
sendo: projeto urbano para 
a bacia do Lajeado São 
José, projeto Urbano em 
Itá, projeto Urbano para a 
mobilidade em Chapecó e 
Projeto Urbano para o 
Sistema de Espaços Livres 
para Chapecó. 

7. Coerência entre o PDI e 
ações de responsabilidade 
social: inclusão social. 
 

Divisão de apoio 
ao estudante 
 
Programa de 
bolsas de estudo 
 
Sorriso para a vida: 

Em 2016/1 foram 
distribuídas ou mantidas 
1097 bolsas de estudo 
integrais e 1140 parciais 
(50%) com recurso federal, 
além de 644 bolsas através 
de recurso estadual 
(integrais e parciais). Já em 
2016/2 foram distribuídas ou 
mantidas 1042 bolsas de 
estudo integrais e 934 
parciais (50%) com recurso 
federal, além de 665 bolsas 
através de recurso estadual 
(integrais e parciais). 
Área da Saúde: o estudante 
conta com o atendimento do 
Ambulatório de 
Especialidades Médicas, 
parceria da Unochapecó, 
através da Área de Ciências 
da Saúde (ACS) com o 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste de Santa 
Catarina; outras instituições 
também poderão fomentar 
parcerias com a Clínica 
Integrada. Os atendimentos 
que são realizados pelos 
acadêmicos de Medicina e 
Fisioterapia advêm de 

Potencializar o 
material humano que a 
IES dispõe, no sentido 
de ampliar o alcance à 
comunidade, bem 
como o 
desenvolvimento do 
atendimento à 
comunidade.  

3 



 
 

 

261 

 

encaminhamentos médicos, 
sejam eles particulares, 
provenientes de planos de 
saúde ou pelo SUS. O 
paciente procura a clínica 
com a Guia de 
Encaminhamento, passa por 
triagem e avaliação e depois 
agenda horários para 
atendimento. Atualmente as 
áreas atendidas são a 
pediatria, ginecologia e 
algumas sub-
especialidades. No que 
tange ao atendimento na 
parte Odontológica e 
Nutricional da clínica, 
qualquer pessoa pode 
usufruir dos serviços, 
bastando agendar horário 
pelo telefone. Após o 
agendamento, o paciente 
passa por triagem e 
avaliação e é encaminhado 
para o atendimento 
especializado, dentro de 
suas necessidades. Em 
ambos os casos, é dada 
prioridade às situações 
emergenciais e de risco. 
Nessas atividades, em 2015, 
foram realizados 36.360 
atendimentos, totalizando 
um público de 2.770 
crianças e adolescentes. 
Ainda em 2015, o programa 
organizou o III Simpósio 
Prevenção de Acidentes e 
Violência na Infância, que 
contou com a participação 
de 230 profissionais da 
saúde e da educação, além 
de estudantes da 
Unochapecó e comunidade 
em geral. 

8- Coerência entre o PDI e 
ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos 
humanos e igualdade étnico- 
racial. 
 

Centro de 
Atendimento à 
Comunidade – 
CAC 
 
Educação étnico-
racial 

Centro de Atendimento à 
Comunidade – CAC: com 
uma orientação teórico-
prática que visa o trabalho 
interdisciplinar na 
articulação ensino, pesquisa 
e extensão, o CAC 

Evidenciar as 
atividades 
desenvolvidas pelo 
CAC, no sentido de 
divulgar a tutela e a 
promoção aos direitos 
humanos realizados.  

5 
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consolida a função social da 
universidade, na direção de 
uma formação profissional 
cidadã, engajada às 
problemáticas regionais. Ao 
compreender que a 
formação profissional 
compõe a centralidade do 
trabalho, indica 
possibilidades de articulação 
às intencionalidades político-
pedagógicas dos cursos por 
meio do efetivo atendimento 
às demandas da 
comunidade regional. Os 
dados indicam a relevância 
desse Programa para a 
comunidade regional, que 
em 2015 atendeu 4.049 
pessoas e realizou 10.938 
atendimentos. Demonstram 
o reconhecimento dos 
serviços do CAC e 
expressam a importância da 
política social que visa o 
acesso à justiça e a garantia 
de direitos.  
 
A educação das relações 
étnico-raciais e o estudo de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, e História e 
Cultura Africana são 
desenvolvidas por meio de 
conteúdos, competências, 
atitudes e valores 
estabelecidos pelas 
Instituições de ensino e seus 
professores, tomando-se 
como parâmetro as 
recomendações e diretrizes 
explicitadas nas legislações 
supra citadas.  
Desde a publicação dessa 
Resolução a Unochapecó 
desenvolve atividades que 
promovem a inserção da 
referida temática no 
processo formativo. Em 
2005, a Unochapecó em 
parceira com as instituições 
de Educação Básica do 

A educação para os 
direitos representa 
uma grande 
ferramenta de 
emancipação cidadã e 
dá o alcance que IES 
pretende ter na 
comunidade.  
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Estado de Santa Catarina, 
por meio da extensão 
desenvolveu amplo estudo, 
debate e cursos de 
formação com os 
professores da Educação 
Básica. 
Em nível do Ensino Superior 
a proposta é que esse tema 
integre os diferentes 
componentes curriculares. 
Além disso, desde o ano de 
2012 estes temas são 
tratados de maneira 
transversal nos cursos de 
graduação e compõem os 
Programas de 
Aprendizagem das 
disciplinas.  
Para garantir a inclusão 
efetiva dessa temática a 
Unochapecó instituiu o 
Componente Curricular de 
Sociedade e 
Desenvolvimento  umano, 
destinado   formação para 
solidariedade humana, 
integrando também a 
Educação em Direitos 
Humanos e Educação 
Ambiental, que é obrigatório 
para todos os cursos.  
No âmbito das ações 
institucionais relacionada à 
abordagem da diversidade, 
merece destaque o Grupo 
de estudos e pesquisas de 
Gênero da Unochapecó: 
Fogueira, cujo objetivo 
principal é discutir a 
temática sob a perspectiva 
de analise das relações 
humanas, sociais e políticas 
e a superação de 
preconceitos ligados aos 
aspectos das relações sexo-
gênero. Ainda se propõe a 
contribuir com essa análise 
nos diferentes contextos da 
ação acadêmica e a 
interferir criticamente nas 
relações sociais. Ajudando a 
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aprofundar estudos e 
reflexões, o núcleo quer 
também desmascarar as 
manifestações de 
androcentrismo, sexismo, 
subserviência, subjugação e 
segregação enquanto 
racionalidades fundadoras 
de vários tipos de 
desigualdades e de 
opressão, já embutidas no 
quotidiano como se 
fizessem parte da ordem 
natural das relações sócio-
políticas.  
A ausência de outras 
instâncias do meio 
acadêmico e dos setores 
políticos dedicadas a esse 
aspecto tão decisivo das 
relações sócio-políticas 
acaba tornando, para o 
Grupo, um imperativo e um 
desafio pesquisar os 
diversos aspectos das 
relações de gênero, 
produzindo estudos 
consistentes relacionados à 
realidade da região. O fato 
de atuar preferencialmente 
nos meios acadêmicos 
deve-se não só à relação 
profissional dos integrantes 
do Grupo com esse meio, 
mas se trata de uma opção 
estratégica, tendo em vista a 
importância dos futuros 
profissionais da região na 
busca de superação dos 
vícios culturais/preconceitos 
acima mencionados. 
Citamos alguns eventos 
realizados nos últimos anos 
que tem relação ao tema: 
2014:Viagem Interdisciplinar 
de Estudos Para a Reserva 
da Terra Indígena Xapecó e 
I Seminário Regional Da 
Educação Escolar e dos 
Saberes Indígenas – PIBID 
Diversidade 
2015: XIV Jornada de 
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Estudos Ambientais e Novas 
Tecnologias e XX Semana 
Acadêmica de Estudos 
Biológicos; Viagem de 
Estudos a Aldeia Indígena 
Toldo Chimbangue; I 
Seminário de Educação, 
Cidadania e Violências; I 
Congresso Internacional do 
Programa de Pós-
Graduação em Direito da 
Unochapecó: Direitos da 
Cidadania na Nova Ordem 
Mundial e Rã Pur Jã: A 
Construção da 
Brinquedoteca na 
Comunidade Indígena. 
 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque:  
Potencialidades 

 A inserção regional da Unochapecó com ações que demonstram compromisso com a responsabilidade 
social tem marcado a universidade ao longo de sua existência. Ou seja, sua contribuição na inclusão social, 
no desenvolvimento econômico e social, na defesa do meio ambiente, na memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural tem sido notória.  

 Ao inventariar as ações de extensão desenvolvidas pela universidade, percebe-se que estão fortemente 
vinculadas com a temática da responsabilidade social. 

 
Fragilidades 

 O tema responsabilidade social na universidade é recente, em face disso, há necessidade da discussão sobre 
o assunto tanto internamente quanto externamente, que cada universidade amadureça suas concepções, 
conheça e reveja seu planejamento estratégico, crie o seu modelo organizacional conforme sua identidade e 
sua cultura. 
 

 A revisão bibliográfica constatou que há limites - não somente no âmbito da Unochapecó - na compreensão do 
significado de responsabilidade social. 

 
Recomendações 

 Criar espaços de discussão sobre o tema responsabilidade social na universidade. 

 Ampliar o debate sobre responsabilidade social no sistema ACAFE.  

 Inserir, quando da revisão dos PPCs, a concepção da formação de sujeitos na perspectiva da responsabilidade 
social. 

 As ações de extensão e responsabilidade social devem estar vinculadas ao ensino (PPC de cada curso de 
graduação) e a pesquisa (desenvolver projetos relacionados com o caráter comunitário da universidade). 

 

 As ações da extensão devem ser conduzidas como um processo educativo vinculado com o ensino e a 
pesquisa, desenvolvendo atividades para o bem social da comunidade. 

 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA:3,4 = 4 

 
 
Dimensão 04 – Comunicação Com A Sociedade– Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
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 A Unochapecó atua em Chapecó na área de ensino superior a mais de 45 

anos. Atualmente, tem extensões nas cidade de São Lourenço de Oeste. O público 

interno da instituição são técnicos administrativos, docentes, estagiários, bolsistas e 

monitores e o público externo são acadêmicos da graduação, alunos da pós-

graduação e comunidade em geral envolvida nos eventos e projetos de pesquisa e 

extensão. Se considerarmos a atuação indireta da universidade, são em média mais 

de 60.000 pessoas por ano atendidas pela extensão e, portanto, comunicando-se 

com a universidade. 

 Para lidar com a diversidade do público que a cerca, a Unochapecó ao longo 

do tempo foi adequando e aperfeiçoando o setor de comunicação para dar conta da 

demanda que cresce a cada dia nesta área. Diariamente, ações comunicacionais 

são desenvolvidas para firmar seu trabalho e sua marca para os colaboradores, 

alunos e comunidade em geral. Com as divisões de tarefas, os profissionais da 

comunicação conseguem aprimorar as ferramentas e os mecanismos necessários 

para atingir determinados públicos e momentos, trabalhando de forma integrada e 

não privilegiando apenas um segmento de público.  

 A base para todo este trabalho também está relacionada à organização 

administrativa que a universidade possui de forma geral. A atuação de cada 

colaborador dentro da instituição está fundamentada em princípios, regimentos, 

portarias e regulamentos que deixam claros os métodos de trabalho e os caminhos 

por onde os funcionários devem seguir. O processo comunicacional de regras e 

fluxos está bem definido entre os funcionários, o que facilita a prestação dos 

serviços e a unidade das informações prestadas ao público.  

 
Tabela 12: dimensão 04 – comunicação com a sociedade– eixo 3 – políticas acadêmicas 

 
DIMENSÃO 04 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE– EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 
 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
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Indicador Forma de 
coleta do dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de 
melhorias cpa 

Avaliação comissão 
própria de avaliação (1-5) 

Canais de comunicação e 
sistemas de informação 
para COMUNICAÇÃO 

INTERNA 

Dados coletados 
a partir dos 
registros da 
Diretoria de 
Marketing e 

Comunicação 
(DMC). 

- Os canais de 
comunicação e 

sistemas de 
informação para 

comunicação 
interna existem e 

estão em bom 
funcionamento. 

- Os mecanismos 
de divulgação e 
sistematização 
da informação 

podem ser 
melhorados; 

 

4 

OUVIDORIA 

Dados coletados 
a partir do 

Sistema Digital 
da Ouvidoria e 

registros do 
Ouvidor. 

A Ouvidoria está 
implantada 

segundo padrões 
de qualidade de 

pessoal e de 
infraestrutura, 
sendo seus 
registros e 

observações 
efetivamente 
levados em 

consideração 
pelas instâncias 
acadêmicas e 

administrativas. 

 5 

Canais de comunicação e 
sistemas de informação 
para COMUNICAÇÃO 

EXTERNA 

Dados coletados 
a partir dos 
registros da 
Diretoria de 
Marketing e 

Comunicação 
(DMC). 

Os canais de 
comunicação e 

sistemas de 
informação para a 

comunicação 
externa existem e 

estão em bom 
funcionamento. 

- A Unochapecó 
consegue 

transmitir para a 
comunidade 
externa sua 

imagem pública 
de forma 

permanente, de 
alcance 

abrangente, 
utilizando 

diversas mídias. 
Entretanto, ações 
de comunicação 

que visam a 
divulgação 

específica de 
alguns cursos, 
por exemplo, 
poderiam ser 
melhoradas.  

4 

Potencialidades 

 Os mecanismos utilizados tanto para comunicação com o público interno quanto para com o externo estão 
bem definidos e conseguem atingir o objetivo principal que é transmitir informações da universidade como um 
todo.  
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 Os fluxos administrativos da universidade estão estruturados e facilitam o encaminhamento e o gerenciamento 
das informações a serem transmitidas para a comunidade.  

 

 Através das ações desenvolvidas é possível afirmar que a universidade consegue atingir um dos objetivos de 
uma instituição comunitária e efetiva, por meio de diversas atividades, uma comunicação com a sociedade.  

 
Fragilidades  

 O processo de divulgação das ações, projetos e programas de extensão perante a comunidade ainda é um 
ponto a ser explorado pela universidade. Nem sempre se consegue divulgar e/ou informar sobre tudo que é 
oferecido pela Unochapecó à sociedade.  

 

 Há divergências no processo de compreensão de questões que envolvem marketing e comunicação com a 
sociedade. Estas ações deveriam ficar bem claras para o público, para assim, facilitar o processo 
comunicacional da universidade e a percepção do posicionamento da marca e ao mesmo tempo de qual é o 
engajamento da universidade com a comunidade através de programas e projetos que visam contribuir para o 
desenvolvimento social.  

 
Recomendações  

 Aprimorar a ferramenta boletim on-line para assim efetivar ainda mais o processo de comunicação com o 
público interno e externo. 

 

 Ampliar a divulgação dos programas, ações e projetos desenvolvidos com crianças e adolescentes, na qual 
docentes e discentes colocam em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente universitário. 

 

 Ampliar a divulgação sobre as atividades e produções desenvolvidas pelo CEOM e pela Editora Universitária.   
 

 Fortalecer as ações comunicacionais já existentes para levar cada vez mais informações para a comunidade 
em geral. 
 

Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA = 4 
 

 
 

 Dimensão 05 – Políticas de Pessoal. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 5.4

 
Esta dimensão visa aferir as políticas institucionais voltadas ao corpo docente 

e ao corpo técnico administrativo quanto ao aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e condições de trabalho. O conteúdo analítico é proveniente dos dados 

do ciclo avaliativo de 2014, 2015 e 2016. Inicialmente, apresentam-se dados 

quantitativos sobre o quadro de pessoal da Unochapecó. Também são utilizadas 

informações obtidas por meio de pesquisa qualitativa/ quantitativa realizada pela 

CPA em 2015-16 e que foi dirigida à na pesquisa de Gestores Acadêmicos e Clima 
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Organizacional. São utilizados ainda informações qualitativas e quantitativas obtidas 

junto a Diretoria de Desenvolvimento Humano. 

 
 
 

Tabela 13: Dimensão 05 – Políticas de Pessoal. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
Dimensão 05 – Políticas de Pessoal. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
 
- Planos de Carreira com critérios claros de admissão e de progressão; 
- Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de docentes e técnico-administrativos; 
- Integração entre os membros da Instituição; 
- Formação do corpo docente; 
- Condições institucionais para os docentes e o corpo técnico administrativo. 
 

 

Item Indicador Forma de 
coleta do dado 

Diagnóstico e avaliação Indicação de 
melhorias cpa 

Avalia
ção 

comis
são 

própri
a de 

avalia
ção 
(1-5) 

Política 
de 
formação 
e 
capacitaç
ão 
docente 

1. Titulação docente. 
 

2. Capacitação dos 
docentes 
 
 

3. Concessão de 
incentivo à 
qualificação de 
docentes 

Os dados que 
se referem a 
titulação 
docente, 
capacitação dos 
docentes e 
concessão de 
incentivo à 
qualificação de 
docentes, 
utilizados para 
análise desta 
dimensão foram 
pesquisados em 
documentos 
oficiais com 
relatórios e 
dados do Setor 
de Planejamento 
(DPC), Diretoria 
de 
desenvolvimento 
Humano (DDH) 

De modo geral a 
Unochapecó tem 
priorizado as contratações 
de mestres e doutores, em 
relação a especialistas. No 
caso de profissional 
graduado a contratação 
tem sido realizada apenas 
se tiverem se esgotado 
todas as outras 
possibilidades. Dessa 
forma garante a melhoria 
da qualidade e 
conseqüente melhoraria 
as notas do CC dos cursos 
- Com relação as 
capacitações a instituição 
proporciona aos docentes 
cursos de capacitação 
continuada nas diferentes 
áreas (ensino, pesquisa, 
extensão) e cursos para 
demandas específicas. 

- Priorizar a 
contratação de 
mestres e 
doutores em 
detrimento a de 
profissionais 
somente 
graduados; 
 
- Ampliar a oferta 
de capacitações 
com o 
envolvimento da 
comunidade 
acadêmica na 
definição de 
temas;  
 
- Manter registro 
das capacitações 
realizadas; 
 
- Avaliar a 

4 
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e Núcleo 
Permanente de 
Avaliação e 
Regulação 
(NAR) 
 

Semestralmente é 
realizado o Ciclo de 
Estudos para os docentes 
(70% de participação) e 
- A instituição incentiva a 
qualificação através da 
oferta de bolsas de 
estudos parciais (acordo 
coletivo com sindicato) e 
mantém apoio para 
formação continuada em 
diferentes modalidades 
(resolução 015/2016).   

possibilidade de 
ampliação das 
modalidades de 
apoio para 
capacitação 
docente no que se 
refere a subsidio 
financeiro; 
 
- Retirar a súmula 
e utilizar o 
Currículo Lattes 
ou criar sistema 
de 
“compartilhamento
” dos dados; 
 
- Incentivar a 
atualização 
constante do 
currículo pelos 
docentes;  
 
- Garantir a hora 
preparo para 
todos os docentes 
em regime parcial 
ou integral. 

Política 
de 
formação 
e 
capacitaç
ão do 
corpo 
técnico-
administr
ativo 

1. Formação dos 
técnicos 
administrativos 
 

2. Capacitação dos 
técnicos 
administrativos 
 

 

3. Concessão de 
incentivo à 
qualificação de 
técnicos 
administrativos 

 

Os dados que 
se referem a 
formação, 
capacitação e 
concessão de 
incentivo a 
qualificação dos 
técnicos 
administrativos  
foram 
pesquisados em 
documentos 
oficiais com 
relatórios e 
dados do Setor 
de Planejamento 
(DPC) e 
Diretoria de 
desenvolvimento 
Humano (DDH) 

- A instituição possui 
programa de capacitação 
permanente garantida no 
plano de cargos, salários e 
carreira dos técnicos 
administrativos; 
 
- Através de acordo 
coletivo com sindicato são 
ofertadas bolsas de 
estudos para graduação, 
pós Lato sensu e Stricto 
sensu, com dispensa de 
horas semanais para 
freqüentar aulas de Pós 
próprias.  
Também é garantida 
dispensa de horas para 
participação em cursos, 
congressos e seminários 
na área de atuação do 
técnico  
 

- Ampliar a 
divulgação entre 
os técnicos 
administrativos da 
resolução que 
garante a 
possibilidade de 
qualificação; 
 
- Incentivá-los a 
apresentar os 
certificados após 
o término dos 
cursos realizados; 
 
- Manter registro / 
controle das 
concessões de 
bolsas e 
capacitações 
realizadas; 
 
- Ampliar a 
divulgação com 

3 



 
 

 

271 

 

relação a 
formação 
profissional dos 
técnicos 
administrativos 
garantida na 
resolução 
148/CONSUN/200
8 
 
 

Coerênci
a entre 
plano de 
carreira e 
gestão 
do corpo 
docente 

1. Permanência do 
corpo docente na 
Instituição 
 

2. Movimentação dos 
docentes no plano 
de cargos e 
salários 
 

3. Regime de 
trabalho do corpo 
docente 

 

4. Cargos e Salários 
Docente 

A coerência 
entre o plano de 
carreira e gestão 
do corpo 
docentes no que 
se refere a 
permanência, 
movimentação 
dos docentes no 
plano, regime de 
trabalho e 
cargos e 
salários foi 
realizada com 
base no Plano 
de cargos, 
carreiras e 
salários dos 
docentes e 
pesquisados em 
documentos 
oficiais com 
relatórios e 
dados do Setor 
de Planejamento 
(DPC) e 
Diretoria de 
desenvolvimento 
Humano (DDH) 

- A instituição incentiva a 
permanência do corpo 
docente na instituição é a 
partir das possibilidades 
de progressão por 
qualificação e por tempo e 
abertura de vagas para 
contratação definitiva, 
primando por regime de 
contrato parcial ou integral 
e oportunizando a 
participação do horista no 
processo seletivo; 
 
- No plano de cargos e 
salários alterado em 2015 
a movimentação dos 
docentes se dá de forma 
automática com a 
qualificação dos mesmos; 
 
- Com relação ao regime 
de trabalho do docente a 
instituição tem garantido a 
fixação de docentes de 
forma parcial e total em 
81,92% das contratações 

- Incentivar 
abertura de 
contratação 
definitiva;  
 
-Incentivar 
abertura de 
contratação 
Mestres e 
doutores; 
 
- Incentivar a 
qualificação dos 
três docentes 
contratados como 
graduados (2 
ACEA e 1 ACS) 
porque o plano de 
cargos e carreira 
dos professores 
não menciona 
contratação de 
docentes sem pós 
graduação; 
 
- Incentivar e 
divulgar 
amplamente as 
formas de 
progressão por 
titulação e por 
tempo, conforme 
previsto no plano. 
 
 

3 

Coerênci
a entre 
plano de 
carreira e 
gestão 
do corpo 

1. Permanência na 
Instituição 

2. Movimentação no 
plano de cargos e 
salários 

3. Cargos e Salários 

A coerência 
entre o plano de 
carreira e gestão 
dos técnicos 
administrativos 
no que se refere 

- A instituição incentiva a 
permanência dos técnicos 
através da oferta de 
oportunidades de 
qualificação profissional 
garantida no plano de 

- Fortalecer e 
incentivar a 
participação de 
todos os técnicos 
nas capacitações 
promovidas; 

4 
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técnico-
administr
ativo 

Técnico 

4. Bolsas benefício 
para dependentes 
de docentes 

5. Bolsas benefício 
para dependentes 
de técnicos-
administrativos 

6. Atividades 
desenvolvidas 
pelo Unovital 

7. Atividades 
desenvolvidas 
pelo SESMT 

8. Atividades 
desenvolvidades 
pela CIPA 

a permanência, 
movimentação 
dos técnicos no 
plano, regime de 
trabalho e 
cargos e 
salários foi 
realizada com 
base no Plano 
de cargos, 
carreiras e 
salários dos 
técnicos 
administrativos e 
pesquisados em 
documentos 
oficiais com 
relatórios e 
dados do Setor 
de Planejamento 
(DPC) e 
Diretoria de 
desenvolvimento 
Humano (DDH) 

cargos e carreira; 
 
- Mantém um programa 
permanente de 
capacitação para técnicos 
administrativos; 
 
- São promovidas 
atividades de 
capacitação/qualificação  
peloUnovital, SESMET e 
CIPA, com possibilidade 
de participação de todos 
os técnicos 
administrativos. 
 
 

 
- Incentivar  na 
área de atuação;  
 
- Manter 
registrado / 
controle; 
 
- (re)avaliar a 
forma de 
progressão dos 
técnicos 
administrativos 
entre as diferentes 
áreas da 
instituição; 
 
- Potencializar a 
coerência entre a 
formação e área 
de atuação do 
técnico 
administrativo; 
 
- Garantir a 
participação dos 
técnicos na 
discussão e 
definição dos 
temas a serem 
ofertadas as 
capacitações. 

Potencialidades 

 O Programa de Qualidade de Vida - Unovital, a partir dos dados apresentados, demonstrou ser fruto de muito 
diálogo e com propósitos legítimos de um projeto de valorização dos recursos humanos da instituição e, 
portanto, programa de significativa relevância institucional.  

 

 Existência dos Planos de Cargos e Salários para os técnicos administrativos e para os docentes; além da 
constante discussão, avaliação e revisão dos planos por meio da constituição de comissões e grupos de 
trabalho; 

 

 A garantia de participação e transparência dos processos voltados às Políticas de Pessoal da Unochapecó; 
 

 Investimento em capacitação do quadro docente e técnico administrativo; 
 

 Atendimento à legislação que exige a contratação de pessoas com necessidades especiais; 
 

 Bolsas de estudos para docentes e técnico administrativos e respectivos dependentes; 
 

 Benefícios e programa de qualidade de vida aos funcionários; 
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Fragilidades  

 A rotatividade do quadro funcional; 
 

 Ausência de uma política de avaliação de desempenho efetiva, tanto de docentes quanto de técnicos 
administrativos; 

 

 Dificuldades em atender a legislação trabalhista que trata da contratação de pessoas com necessidades 
especiais. 

 
 
Recomendações 

 Criar, a exemplo das demais políticas institucionais, Política de Recursos Humanos; 
 

 Levantar as causas da rotatividade e criar políticas institucionais que estimulem a permanência do quadro 
funcional. 

 

 Rever o PCS no quesito progressão salarial no mesmo cargo; 
 

 Manter, avaliar e ampliar a participação no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - UNOVITAL. 
 

 Manter e ampliar a política de capacitação profissional.  
 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA = 4 

 

 
 Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional. EIXO 4 – POLÍTICAS DE 5.5

GESTÃO 

 
A dimensão 6 abrange um grupo de indicadores que buscam evidenciar a 

forma de organização, funcionamento e gestão da IES, bem como a 

representatividade dos colegiados e a participação da comunidade universitária dos 

processos decisórios. 

A CPA, movida pelo interesse em conhecer a percepção dos gestores acerca 

da nova estrutura, proucurou entender por meio de pesquisa quali \ quanti sobre 

Getores, como diretores de área, diretorias ligadas às vice-reitorias, vice-reitorias e 

FUNDESTE desenvolvem seu trabalho. Destaca-se que a escolha dos pesquisados 

restringiu-se aos gestores por estarem mais próximos das rotinas e trâmites 

burocráticos e também devido ao pouco tempo de implantação da atual estrutura. A 

CPA procurou saber dos gestores como avaliavam o envolvimento e 

comprometimento dos segmentos acadêmicos para com as decisões colegiadas.   
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A estrutura organizacional da Unochapecó possibilita a gestão democrática e 

participativa uma vez que garante a representatividade de docentes, discentes, de 

técnicos administrativos e da comunidade externa.  Todavia, como expressam os 

depoimentos, muitas vezes a qualidade desta representação é frágil, pois o 

representante desconhece ou não representa os interesses dos seus representados, 

não debate e não retorna aos seus pares a agenda de discussões. Entende-se que 

a falta de preparo e de entendimento deste perfil de representante empobrece os 

processos e a gestão participativa e democrática. Ainda que hajam mecanismos 

previstos para destituição ou restrições para novas candidaturas, raramente ocorrem 

situações neste sentido, denotando que a qualidade da participação dos 

representados também não é ativa.  

A democracia é um valor universal e o caminho para a construção de espaços 

e relações democráticas é longo e requer aprendizado. A realização da democracia 

na Unochapecó é um exercício que requer aprendizado contínuo, conforme destaca 

o depoimento, mesmo porque sua finalidade de formar cidadãos, e estimular a 

democracia na forma representativa são debates imprescindíveis para que haja 

qualidade na representação dos diversos segmentos.  

 
 

Tabela 14: Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional. EIXO 4 – POLÍTICAS DE 
GESTÃO 

 
Dimensão 06 – Organização e Gestão Institucional. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
- Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados; 
- Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades educativas; 
- Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções;  
- Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática);  
- Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central ou fluida em todos os níveis). 
 

Item Indicador Forma de coleta 
do dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de 
melhorias cpa 

Avaliação 
comissão própria 
de avaliação (1-5) 

Gestão 
institucional 

1. Pesquisa de 
percepção 

 

Os dados que se 
referem a pesquisa 
de percepção 

- Os órgãos 
colegiados são 
mantidos 

- Incentivar a 
participação 
dos envolvidos 

4 



 
 

 

275 

 

2. Órgãos 
colegiados 

foram coletados 
pela CPA em 
pesquisa com 
gestores 
acadêmicos;  
 
 - Os dados que se 
referem aos órgãos 
colegiados foram 
coletados pelo 
acompanhamento 
do NAR. 
 
- Pesquisas 
qualitativas 
realizadas pela 
CPA 

oficialmente na 
instituição com 
registro em ata e 
acompanhamento 
de funcionamento 
pelo NAR. 

nos processos 
decisórios; 
 
- Melhorar a 
comunicação 
interna entre 
órgãos 
colegiados; 
 
- Melhorar a 
comunicação 
no que se 
refere a 
devolutiva de 
solicitações 
pelas 
instancias 
devidas; 
 
- Garantir o 
registro em 
atas e 
organização de 
registros. 
 
 

Sistema de 
registro 
acadêmico 

1. Sistemas de 
Registros e 
Arquivos 
Institucionais 
 

2. Secretaria 
Acadêmica e 
Registro de 
Diploma 

Dados concretos e 
números / 
tabelaspesquisados 
em documentos 
oficiais com 
relatórios e dados 
do Setor de 
Planejamento 
(DPC) 

- A Secretaria de 
Registro 
Acadêmico 
centraliza a vida 
acadêmica em 
meio eletrônico 
todos os 
processos o que 
facilita a emissão 
de relatórios, 
registros e 
possíveis busca 
pelo estudantes 
da graduação e 
pós graduação, 
garantindo assim 
a segurança dos 
documentos; 
 
- O sistema 
acadêmico gera 
informações que 
podem ser 
utilizadas como 
instrumentos 
gerenciais; 

- Melhorar a 
qualidade do 
sistema 
informatizado; 
 
 

4 
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- Atende a 
Portaria 
1224/2013. 

Recomendações: 
 Estimular, no corpo funcional, o senso de pertencimento institucional e em conseqüência, conquistas na adesão 

às mudanças organizacionais que se fizerem necessárias. 
 Revisão contínua da estrutura organizacional a partir do PDI e do planejamento estratégico institucional. 
 Estimular o debate sobre democracia representativa. 
 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA =4 

 
 

 Dimensão 07 – Infraestrutura física.- EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 5.6

 

A dimensão 7 tem por objeto a infraestrutura da universidade que,  de acordo 

com o documento intitulado Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação 

Superior, “[...] analisa a infra-estrutura da instituição, relacionando-a às atividades 

acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimento e às 

finalidades próprias das IES.” (CONAES,  2004 p. 15). Analisa, portanto, o conjunto 

de condições necessárias ao atendimento da finalidade principal da instituição de 

produzir e difundir conhecimento, garantindo a qualidade acadêmica inerente a esta 

finalidade. A qualidade acadêmica depende significativamente da adequada e 

constante revitalização de sua infraestrutura física e, nesta perspectiva, a dimensão 

7 examina, entre outros,  aspectos relacionados ao espaço físico, biblioteca, 

laboratórios, recursos de informação e comunicação. 

 

 
Tabela 15: Dimensão 07 – Infraestrutura física.- EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
Dimensão 07 – Infraestrutura física.- EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
- Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, 
equipamentos de informática, rede de informações e outros) em função das atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão. 
- Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à utilização dos meios em função dos 
fins; 
- Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 
 
IMPORTANTE: Para combustanciar as informações – os instrumentos de coleta de dados utilizados nessa dimensão, 
no processo de avaliação, foram: questionários da CPA, questionários em áreas específicas, levantamento e análise 
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de dados e história. Informações do setor de DLPO – Diretoria de Logistica e P infraestrutura: espaços gerais, 
laboratórios e biblioteca. 

 

Indicador Forma de 
coleta do dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de melhorias cpa Avaliação 
CPA (1-5) 

1. Avaliar Instalações 
administrativas 

Verificar 
quantidade de 
m² construídos 
na sede e 
unidades fora 
de sede 
1.Área total (m²) 
pertencente a 
Unochapecó 
nas três 
unidades 
Chapecó, SLO 
e Xaxim; 
2. Área total 
(m²) construída 
pertencente a 
Unochapecó 
nas três 
unidades 
Chapecó, SLO 
e Xaxim; 
3. Área de 
Terrenos (m²); 
4. Total de 
terras (m²); 
5. Composição 
da propriedade 
em área de 
terras (m²); 
6. Área por 
espaço (m²); 
7. Área dos 
espaços físicos 
externos (m²) 

8. Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 

2. Salas de Aula - Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 
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infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

3. Salas de Professores - Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

5 

4. Espaços para os 
atendimentos aos 
estudantes 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 

5. Infraestrutura da CPA - Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

3 

6. Infraestrutura da 
Biblioteca 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

3 
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infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

7. Serviços e 
informatização da 
Biblioteca 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 

8. Quanto à atualização 
do acervo 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 

Salas de apoio de 
informática ou 
infraestrutura equivalentes 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 

9. Recursos de 
Tecnologias de 
informação e 
Comunicação existentes 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

4 
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infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

10. Infraestrutura dos 
Laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas 
didáticas e serviços 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

5 

11. Laboratório, 
ambientes e cenários de 
práticas didáticas e que 
também são serviços à 
comunidade 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). - 
Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

5 

12.Espaços de 
convivência e alimentação 

- Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  

Dados apresentados 
no eixo 5 do relatório. 

Indicação das melhorias 
segue abaixo da tabela. 

3 
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infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

13. Infraestrutura EAD - Números e 
qualidade de 
equipamentos 
demonstrados 
por tabela 
dornecidos pela 
DLPO – 
Diretoria de 
Logistica e  
infraestrutura: 
- Previsão de 
investimentos 
(tabela). 

Implantado em 2016, 
ainda em processo de 
adequações 

Implantado em 2016, ainda 
em processo de adequações 

Implantado 
em 2016, 
ainda em 

processo de 
adequações. 

Nesta dimensão foi identificado: 
- Existência de instalações gerais para o ensino, para a prática de esportes, atividades culturais e de lazer, espaços de 
convivência, e laboratórios didáticos e de pesquisa em quantidade e qualidade adequadas. 
- Biblioteca – acervo, serviços e espaço físico – esta se adequando no ano de 2016 com ações de atualização e 
ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da biblioteca. 
- Condições de acesso para portadores de deficiências físicas, estão minimamente adequados,  especialmente a 
existência de rampas ou elevadores, de espaços adequados na biblioteca, de instalações sanitárias e de vagas em 
estacionamento. 
- Espaços físicos, em especial as salas de aula existentes, estão minimamente adequados em relação à dimensão 
para o número de usuários, à acústica, à iluminação, à ventilação e à limpeza. 
- Infraestrutura existência de segurança pessoal, patrimonial e de prevenção de incêndio e acidentes de trabalho. 
- Há acesso a equipamentos de informática ligados à rede de internet pelos docentes e alunos, atendendo às suas 
necessidades acadêmicas. 
- A Infra estrutura da EAD em 2016, ainda em processo de adequações.  
- O Recursos audiovisuais e de multimídia são adequados e em número suficiente para atender as atividades 
previstas. 
- Existência de normas de segurança voltadas para os laboratórios e instalações especiais, com pessoal técnico dos 
laboratórios em número suficiente e qualificado para executar as atividades a eles atribuídas. 
 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque: 
1- É preciso alinhar de forma pontual a Coerência na infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação com o estabelecido no PDI, no PPC e nas necessidades 
acadêmicas. 
2- A Biblioteca qualificar o espaço para leituras individuais e de grupos de leituras.  Ampliação e atualização regular do 
acervo de periódicos e das bases de dados da biblioteca. 
3- A rede de energia deverá se adequar á necessidade de climatização na IES.  
4-  Ampliação das vagas do estacionamento e melhoria de sua iluminação \ segurança em espaços específicos de 
menos circulação, possibilidade de cercamento da IES.  
6- Negociação com o setor de reprografia, que é terceirizado, para melhoria e ampliação dos serviços. 
7- Encaminhamento de sugestões à cantina. 
 
Potencialidades 

 A opção por uma metodologia de planejamento – descrita na dimensão 8 – permite que as áreas, cursos e 
setores participem do planejamento institucional, direcionando os recursos previstos nos PPCs. 
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 As reiteradas manifestações dos acadêmicos nos diversos instrumentos de coleta dos dados acerca da 
qualidade da infraestrutura, sinalizam que a forma como a universidade tem direcionado seus investimentos 
se reflete na qualidade acadêmica que a Unochapecó almeja propiciar. 

 

 A implementação da divisão de acessibilidade sinaliza o compromisso da universidade com os ideais de 
cidadania, ao promover e facilitar a interação de acadêmicos, técnicos, docentes e comunidade em geral (com 
ou sem necessidades especiais) à vida cotidiana da universidade. 

 
Fragilidades 

 A acústica e o conforto térmico (ventilação) são aspectos recorrentes nas pesquisas realizadas. O 
item classifica-se como fragilidade, tendo em vista que sua solução, em muitos casos, independe da 
vontade política, pois há limites arquitetônicos nas edificações antigas.  

 

 Considerando tratar-se de uma universidade comunitária, mantida principalmente com os recursos 
provenientes das mensalidades, e não dispor de outras alternativas permanentes de captação de 
recursos, a universidade tem limitações nos seus investimentos. 

Recomendações 
 

 Continuar com a política de infraestrutura de facilitação e qualidade do acesso. A acessibilidade do espaço 
físico com rampas, elevadores, corrimões, portas, banheiros e laboratórios adequados ou ainda meios de 
comunicação para deficientes visuais e auditivos, são recursos fundamentais para o exercício da cidadania.  

 

 Avaliar a necessidade de ampliar o número de equipamentos e atualizar os softwares disponíveis nos 
laboratórios de informática de uso comum, considerando a melhoria no sistema de internet Wi Fi e a crescente 
utilização de notebooks pelos docentes e discentes. 

 

 Buscar, dentro dos limites arquitetônicos e orçamentários, alternativas que melhorem a acústica e o conforto 
térmico das salas de aula e de ambientes de trabalho.  

 

 Estabelecer interlocução com o poder público municipal para a melhoria da via de acesso e entorno da 
universidade, notadamente no quesito segurança, condições de trafegabillidade de veículos e pedestres e 
sinalização de trânsito.  

 

 Dar visibilidade à comunidade interna sobre a infraestrutura de acessibilidade, otimizando a utilização dos 
recursos disponíveis. 

 

 Rever a forma e critérios de utilização de espaços (salas de aulas, laboratórios e equipamentos), adequando-
os às necessidades das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se, por exemplo, o número de 
alunos e dimensões das salas de aula. 

 

 Manter e dar visibilidade à política de investimentos no acervo da Biblioteca, seu funcionamento e estimular 
práticas que otimizem sua utilização. 
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 Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação. - EIXO 1 – PLANEJAMENTO E 5.7

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O planejamento institucional diz respeito às escolhas e expectativas de 

determinada instituição em relação a um cenário futuro. Precede a ação e pressupõe 

clareza de sua missão, valores e objetivos a que se propõe. Possibilita, também, 

direcionar e organizar as ações em torno dos seus objetivos e prioridades.  

Complementar ao planejamento, a avaliação institucional surge como um 

elemento fundamental com o qual a instituição busca conhecer seus processos 

subsidiando o planejamento e a gestão da universidade. A avaliação do ensino 

superior constitui-se em um importante instrumento para responder as questões 

sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade dos sistemas e resultados educacionais, 

visando ao aperfeiçoamento e à consolidação institucional. 

A avaliação institucional e o planejamento estratégico, quando articulados, 

trazem possibilidade de superação dos desafios da educação superior enfrentadas 

hoje e antevisão de futuros.  

A dimensão 8 tem como objeto o planejamento e o processo avaliativo da 

instituição. Visa avaliar a adequação e a efetividade do planejamento geral e sua 

relação com os projetos pedagógicos dos cursos e os procedimentos de avaliação.  

 
 
Tabela 16: Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação. - EIXO 1 – PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

 
Dimensão 08 – Planejamento e Avaliação. - EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
- Adequação e efetividade do planejamento geral da instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e 
com os projetos pedagógicos dos cursos.  
- Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das atividades 
educativas. 

 

Indicador Forma de coleta 
do dado 

Diagnóstico e avaliação Indicação de melhorias 
cpa 

Avaliação 
CPA (1-5) 



 
 

 

284 

 

1. Evolução 
institucional a partir 
dos processos de 
Planejamento e 
Avaliação 
Institucional 
análise e divulgação 
dos resultados. 

Números e índices 
apresentados em 
planilhas pelo setor 
de Diretoria de 
Planejamento de 
Controle. 

Destaca-se aqui alguns 
critérios importantes do 
Planejamento: 
a) Quantidade de unidades 
com Planejamento 
b)  

Ao avaliar os canais de 
divulgação dos resultados 
do efetivo planejamento 
indicamos que é preciso 
criar estes canais de 
comunicação na IES: 
internamente e 
externamente, uma 
sugestão é ter em nossa 
página Plano de Ações e 
Ações Estratégicas Anuais 
do Setor de Planejamento.  

4 

 2. Projeto/processo 
de autoavaliação 
institucional 

 

Verificação do 
Plano de Ação da 
CPA bem como 
verificação do 
Programa 
Proposto pela nova 
Comissão Própria 
da Avaliação 
(2015-2018) 

  4 

3. Autoavaliação 
institucional: 
participação da 
comunidade 
acadêmica. 

Avaliação do 
índice de 
participação das 
avaliações 
propostas pela 
CPA, são 13 
instrumentos de 
coleta de dados, 
aplicados 
anualmente.  

A participação  dos processos 
de avaliação cresce a cada 
ano: 
Participação de alunos: 
2013: 29,80% 
2014: 22,40% 
2015: 27,50% 
2016: 53,02% 
Participação de professores:  
2013: 30,50% 
2014: 49,20% 
2015: 47% 
2016: 79,27% 
Participação de Gestores: 
2015: 30,93% 
2016: 28,05% 
Participação de funcionários: 
2015: 19,84% 
2016: 30,77% 

Entendemos que é preciso 
ESTABELECER uma 
cultura de Auto Avaliação 
na IES, realizando mais 
ações de sensibilização 
principalmente entre as 
Diretorias e Gestão 
Acadêmica. Bem como 
efetivamente melhorar os 
canais de resultado destas 
avaliações: devolutivas 
pontuais, promovendo 
discussões e seminários 
com comunidade interna e 
externa.  

4 

4. Autoavaliação 
institucional e 
avaliações externas: 

Acompanhamentos 
dos processos 
junto ao setor 
Núcleo de 
Avaliação e 
Regulação (NAR) 
e Comissão 
Própria de 
Avaliação.  
Consulta em  
a) Quadro com o 
CPC por curso; 

No ano de 2015 houveram 
substanciais mudanças 
institucionais no processo de 
avaliação externa e Avaliação 
externa, mudanças 
estruturais e procedimentais.  

A CPA sugere 
FORTALECER e 
POTENCIALIZAR todas 
ações setorizadas por 
área como: Orientações 
por meio de Oficinas:  com 
NDE´s de Curso e 
Diretorias de área, 
juntamente com Diretoria 
de Ensino, através de 
Ações de Marketing para 
divulgar com veemência 

3 
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b) Quadro com o 
ENADE por Curso; 
c) Quadro com o 
conceito CAPES 
de cada programa 
Stricto Sensu. 

d)  Quadro com os 
atos autorizativos  

estas atividade que já são 
realizadas na IES, porém 
não divulgadas ou 
conhecidas pelos agentes 
do processo de avaliação 
externa: docentes e 
discentes.  

5. Elaboração do 
relatório de 
Autoavaliação 

Para avaliar o 
processo de 
elaboração do 
Relatório: foram 
analisados plano 
de ação proposto 
pela CPA triênio 
2015-2018, atas de 
reuniões avaliando 
as pautas de 
discussão sobre as 
dimensões, bem 
como a Diretoria 
de Planejamento e 
Controle 
PROMOVE ação 
de sensibilização 
entre todos os 
setores entre  
diretorias e 
comissões na 
sensibilização da 
coleta de dados 
para 
combustanciar as 
discussões da 
CPA. (PLANILHA 
DE DADOS com 
informação de 
mais 200 
indicadores) 

O ciclo atual prevê a 
elaboração de relatórios 
parciais para 2015 e 2016 e o 
relatório final para o ano base 
de 2017. A Unochapecó 
fornece este relatório anual 
desde 2010 via sistema e-
MEC, sendo que todos os 
arquivos síntese estão 
disponíveis para consulta 
pública através do site: 
www.unochapeco.edu.br/cpa.  
A construção desse relatório 
de autoavaliação institucional 
leva em consideração as 10 
dimensões do Sinaes 
estabelecidas na Lei 
10.861/2014. A partir do 
relatório de autoavaliação de 
2014 a Unochapecó adota 
metodologicamente o 
agrupamento das 10 
dimensões em 05 eixos 
estruturantes, conforme a 
Nota Técnica Nº 14/2014 – 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC 
e o novo instrumento de 
avaliação institucional 
externa. 
 

Para subsidiar o relatório 
de autoavaliação deverão 
ser elaborados outros 
relatórios que irão 
corroborar com os dados 
finais deste instrumento: 
Relatório de Avaliação de 
Cursos de Graduação por 
Coordenadores; Docentes 
e Estudantes; Relatório de 
Avaliação de Pós-
graduação Lato sensu; 
Relatório de Avaliação de 
Pós-graduação Stricto 
sensu; Relatório de 
Avaliação de Programas / 
Cursos e Projetos de 
Extensão; Relatório de 
Avaliação por 
Desempenho de Curso: 
Enade; Relatório de 
Avaliação de Desempenho 
dos Avaliadores Externos 
(in loco); Relatório de 
Avaliação Cursos EAD; 
Relatório de Avaliação de 
estudantes Egressos; 
Relatório de Avaliação 
Clima Organizacional; 
Relatório de Avaliação 
Gestores Acadêmicos; 
Relatório de Avaliação de 
Perfil de Ingressante; 
Relatório de Concluintes e 
Relatório de Avaliação de 
Componentes 
Curriculares. 
 

3 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque:  
 
Potencialidades 

 A experiência que a Unochapecó vem acumulando ao longo do tempo em processos de planejamento, com 
participação dos diferentes atores que a compõe, se revela como potencialidade ao agregar e integrar os 
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recursos humanos ao projeto da universidade, bem como o de potencializar os recursos econômicos; 

 A iniciativa da ACAFE em retomar o Grupo de Trabalho de Avaliação Institucional, e a sinalização positiva da 
universidade na participação do GT, constitui-se em uma oportunidade de qualificar as ações no tocante à 
temática.  
 

 A CPA da Unochapecó, coerente com a orientação do SINAES, possui autonomia para planejar e executar 
suas ações de maneira a garantir credibilidade e legitimidade do processo de avaliação interna. Contudo, 
ressalta-se que o apoio institucional é fundamental para que as ações sejam implementadas.  

 

 A vigilância crítica dos membros da CPA em relação a sua atribuição de conhecer a realidade, buscar a 
qualidade acadêmica e a realização do compromisso social da universidade em seu espaço de inserção 
reflete-se em potencialidade, pois permite rever práticas e propor novas ações.  
 

 A participação do DCE na CPA se acentuou neste triênio. Embora haja certa descontinuidade com a 
substituição dos representantes, houve esforço dos acadêmicos em participar das discussões e visitas a 
outras instituições de ensino.  
 

 A elaboração do Relatório de Autoavaliação em que pese a dificuldade de reunir e analisar as informações 
relativas às dez dimensões, é um momento importante de reflexão sobre a instituição como um todo, portanto, 
uma potencialidade.  

 

 A capacitação dos membros da CPA por meio da participação em eventos e visitas institucionais. 
 
Fragilidades 

Novos e antigos desafios fazem parte do cotidiano da CPA: 

 Ampliar a adesão da comunidade acadêmica ao processo avaliativo. A tarefa de chamar os sujeitos a serem 
pesquisados ao processo tem se revelado difícil, mesmo porque, de parte dos discentes há expectativas de 
soluções imediatas após a coleta de dados; 

 A substituição dos membros da CPA, especialmente dos representantes discentes refletiu-se na 
descontinuidade das ações da comissão; 

Recomendações 
 

 Empreender esforços (CPA e os gestores da universidade) para tornar a avaliação institucional uma prática 
social incorporada à dinâmica da instituição, clarificando sua finalidade ético-política, seu conteúdo e potencial 
transformador para todos os segmentos envolvidos no processo. 

 

 Adensar o caráter formativo da avaliação, criando espaços de socialização e reflexão acerca de todo o 
processo avaliativo, sobretudo, na devolução dos dados e de transformá-los em informações. 
 

 Criar uma comunicação mais sistemática e qualitativa com a comunidade externa como, por exemplo, expor 
os dados da pesquisa para a mantenedora Fundeste. 
 
Participar do Grupo de Trabalho de Avaliação Institucional proposto pela ACAFE. 
 
  

A CPA sugere que seja incluído no Manual de Procedimentos Acadêmicos os Procedimentos de avaliação como 
premissa básica de cada agente participar do processo de auto avaliação: docentes, discentes, gestores e técnicos, 
com o objetivo de acompanharem o planejamento institucional, especialmente das atividades educativas verificando e 
presenciando as efetivas melhorias sugeridas no processo de Auto Avaliação. 
 
Verificamos que o planejamento é um processo da gestão institucional que baseia-se no planejamento estratégico 
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associado ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para o alcance das metas e objetivos 
institucionais. O desenvolvimento do planejamento estratégico é realizado por meio da utilização da metodologia de 
Balanced Scorecard (BSC).  Estes processo de elaboração do documento deverá ter um membro da CPA 
acompanhado de forma participativa no processo.  
 
A implementação do sistema acadêmico (software) para aplicar as pesquisas qualitativas e quantitativa deverá é 
prioridade, pois é necessário para melhorar o processo de devolutiva das avaliações á comunidade acadêmica e 
externa.  
 
É prioridade que a partir de 2017 seja implementado os instrumentos na avaliação dos professores pelos alunos do 
curso de graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados, bem como projetos de extensão.  
 
Média Aritmética da Dimensão Avaliada pela CPA: 4 

 

 Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 5.8

 

De acordo com o CONAES (2004), a presente dimensão visa analisar as 

formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os 

programas por meio dos quais a instituição busca atender aos princípios inerentes à 

qualidade da vida estudantil.  

No intuito de atender aos propósitos desta dimensão, optou-se pela 

apresentação dos acadêmicos da Unochapecó: como chegam e como ingressam; 

pela descrição inicial da política de atendimento vigente na instituição e, na 

sequencia, a apresentação do conteúdo analítico proveniente dos dados do ciclo 

avaliativo de 2014, 2015 e 2016.  

A análise das ações desenvolvidas pela universidade no aspecto do 

atendimento dos estudantes e egressos tem como subsídio a pesquisa qualitativa / 

quantitativa realizada pela CPA em 2015-16; os dados obtidos junto à Vice-Reitoria 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e suas respectivas diretorias e os números de 

atendimentos realizados pelo NAPI.  

 
 

Tabela 17: Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 

Dimensão avaliada: Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 
 

Nesta dimensão, o objetivo da avaliação foi pautado pela: 
- Capacidade institucional, em termos de infraestrutura física quanto administrativa, de atendimento aos estudantes 
- Percentual do público-alvo, de cada projeto, atingido 
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- Conhecimento e alcance, direto e indireto, da comunidade acadêmica dos projetos respectivamente referidos 
 

Indicador Forma de 
coleta de dado 

Diagnóstico Indicação de 
melhorias CPA 

Avaliação CPA (1-5) 

Número de bolsas de 
estudo 

Dado concreto 
(DPC) 

6700/ano* N/A 4 

Número de bolsas de 
estudo por modalidade 

Dado concreto 
(DPC) 

** N/A 5 

Recurso investido em bolsa 
de estudos 

Dado concreto 
(Setor 

Financeiro) 

R$30.611.649,3
3 

N/A N/A 

Número de alunos 
atendidos pelo projeto 

Metamorfose 

Dado concreto 
(DPC) 

1267 1- Aproveitar a 
eficiência do 
projeto para 
vincular outras 
atividades que 
envolvam os 
acadêmicos na 
realidade 
universitária  
2- Preparar o 
projeto para 
adaptar-se aos 
futuros 
estudantes do 
ensino médio da 
instituição 

5 

Número de alunos 
atendidos pelo projeto 

Marco de uma Trajetória 

Dado concreto 
(DPC) 

280 Buscar aumento 
da participação 
acadêmica no 
projeto através 
do fomento de 
atividades de 
longo prazo que 
acompanhem o 
discente durante 
todo o período 
em que 
permanecer na 
graduação 

2 

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque:  
 
A Unochapecó traz aos acadêmicos da instituição uma grande quantidade e qualidade de projetos cujo potencial é de 
relativo grande impacto para a realidade universitária dos envolvidos, permitindo grande suporte aos então 
interessados, de modo que possam desenrolar adequadamente essa fase extremamente relevante de suas vidas de 
um modo muito mais tranquilo e com menos preocupações, possibilitando foco maior ao respectivo curso. 
Apesar disso, notamos que muito poucos dos projetos são devidamente publicizados à comunidade acadêmica, 
ocorrendo inclusive de estudantes passarem por todo o curso de graduação sem tomar conhecimento de algo que já é 
oferecido e que poderia ter-lhe provido adequado suporte em certa situação de seu período na Unochapecó, isso sem 
considerar aqueles que abandonam a realidade acadêmica devido a questões que poderiam ter sido solucionadas. 
Outro ponto a ser tocado é referente ao atendimento a estudantes nas Coordenações de Área e Curso, respectivas a 
cada curso de graduação. De um modo geral, as coordenações e secretarias de cada um desses setores apresenta-
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se à disposição dos estudantes para que possam desde tirar dúvidas até buscar a resolução de conflitos e situações 
desconfortáveis no ambiente institucional, tanto intra-classe quanto nos respectivos setores de estágio, pesquisa e 
extensão devidamente vinculados. 
Potencialidades 
 Programas diversificados de atendimento ao estudante; 
 Possibilidade de mais participação dos discente nas instâncias colegiadas; 
 Implementar portal do egresso e novos portal institucional; 
 Diferentes modalidades de bolsas de estudos que possibilitam a permanência dos(as) alunos(as) na universidade;  
Fragilidades 
 Descontinuidade na participação de discentes nas instâncias colegiadas; 
 Formas de ingressos com baixo nivelamento dos candidatos; 
 Poucos meios de manutenção de vínculos com o egresso; 
 A comunicação das informações institucionais é suficiente, mas precisa potencializar ações pontuais.  
Recomendações 
 Implementar a política de acompanhamento do estudante e do egresso; 
 Criar programas de nivelamento de acordo com as necessidades das diferentes áreas; 
 Fortalecer e criar programas de intercâmbio para alunos(as) carentes. 
 Fortalecimento da organização estudantil. 
 Fortalecer mecanismos de fiscalização das bolsas de estudo. 
 Ampliar investimentos e criar mecanismos de contato com egressos mais eficazes. Esta recomendação atende a 

necessidade da instituição em identificar as áreas de interesse na capacitação continuada; também o retorno dos 
egressos oferece subsídios para avaliar o processo de formação e inserção no mercado de trabalho. 
 

 
A nota a ser referida para esta dimensão é 4. 

 

 

 
 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira.- EIXO 4 – POLÍTICAS DE 5.9

GESTÃO 

 

A dimensão 10, segundo o CONAES, visa avaliar “[...] a capacidade de 

gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão 

acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos recursos 

financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas.” 

(CONAES, 2004 p. 14)  

Em se tratando de instituições de ensino superior de natureza comunitária, 

abordar aspectos relacionados à sua sustentabilidade financeira exige uma breve 

alusão conceitual. Exige, por exemplo, situar o significado do público não estatal 

uma vez que o público é comumente tratado como sinônimo de estatal e não haver 

distinção entre o privado e o comunitário. (SCHMIDT e CAMPIS, 2009) 
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Pelo menos dois aspectos devem ser destacados: as instituições comunitárias 

prestam serviço público, embora não sejam estatais ou governamentais; não 

possuem qualquer finalidade lucrativa tendo em vista que aplicam seus recursos 

financeiros na sua atividade fim: produção e difusão de conhecimento.  Este dois 

aspectos são imprescindíveis pontuar, considerando a complexidade da 

sustentabilidade deste modelo institucional no momento em que sua sobrevivência 

tem sido ameaçada pela expansão e diversificação de modalidades de ensino 

superior na região.  

Morosini e Franco (2006, p. 61), destacam a sustentabilidade como marca e 

fonte de tensões nas comunitárias: 

 

a tensão decorre da sua dupla natureza: o caráter público de serviço à 
comunidade, que tende a ser visto como oposto à sustentabilidade, e o 
caráter heterônomo e cambiante de sua inegável inserção num mundo 
globalizado, competitivo e em luta pela sobrevivência, que exige o 
empreendedorismo. 

 

Nesta situação dual encontra-se a Unochapecó, ou seja, desafiada a garantir 

sua sustentabilidade, ao mesmo em que quer garantir seu compromisso com a 

qualidade acadêmica e com o desenvolvimento econômico e social da comunidade 

regional.  

 
 

Tabela 18: Dimensão 10 –Sustentabilidade Financeira.- EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira.- EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

Nesta dimensão o objetivo da avaliação foi pautado pela:  
- Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de recursos. 
- Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, de pesquisa e de extensão. 

Indicador Forma de coleta 
do dado 

Diagnóstico e 
avaliação 

Indicação de melhorias cpa Avaliação 
CPA (1-5) 

1- Sustentabilidade 
Financeira/Relação entre 
o planejamento financeiro 
(orçamento) e a gestão 
institucional 

- Planilha 
financeira que 
compõe o PDI. 
- Orçamento dos 
cursos oferecidos 

As obrigações 
trabalhistas não 
comprometem a 
sustentabilidade da 
Unochapecó, uma vez 

POTENCIALIZAR e 
DIVULGAR: 
Tornar acessível ao 
conhecimento da 
comunidade interna e 

4 
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Contextualização do 
indicador: 
Comprometimento da 
receita com folha de 
pagamento 
Receita, despesas e 
resultado 
Despesa direta com folha 
de pagamento (salários e 
encargos) em relação a 
receita líquida total 
Percentual médio de 
inadimplência na 
Instituição. 
Despesas gerais (exceto 
despesas com pessoal 
direto e indireto) em 
relação a receita bruta 
total. 

Total de recursos 
financeiros advindos da 
captação e prestação de 
serviços em relação a 
receita líquida total 

(graduação e pós-
graduação) pela 
Unochapecó, 
- Folhas de 
pagamento e 
orçamentos dos 
docentes e dos 
técnico-
administrativos. 
 
Quadro de receita 
bruta da 
Unochapecó 
(Receita de 
ensino, pesquisa 
e prestação de 
serviço, extensão, 
vendas, 
financeiras e 
outras receitas); 
2. Quadro de 
receita líquida da 
Unochapecó 
(Receita de 
ensino, pesquisa 
e prestação de 
serviço, extensão, 
vendas, 
financeiras e 
outras receitas); 
3. 
Comprometimento 
da receita líquida 
com folha de 
pagamento 
(docentes e 
técnicos 
administrativos) 
4. Quadro de 
despesas 
operacionais do 
período (ex.: 
despesas com 
pessoal, 
materiais, 
terceiros, 
administrativas, 
etc.); 
5. Elaborar o 
demonstrativo do 
resultado do 
exercício do 

que são cumpridas em 
sua totalidade. 
- A necessidade de 
equipamentos e 
infraestrutura 
necessária ao 
atendimento é atendida 
MINIMAMENTE no 
orçamento da 
Instituição sem o 
comprometimento do 
Planejamento 
Financeiro. 
- Os professores e 
funcionários dispõem 
de apoio necessário ao 
normal funcionamento 
das atividades de 
ensino, de pesquisa e 
de extensão. 
- A Unochapecó zela 
pela manutenção de 
padrões de 
recrutamento e 
condições de trabalho 
condizentes com sua 
natureza, bem como 
por oferecer 
oportunidades de 
aperfeiçoamento 
técnico profissional a 
todos os seus 
colaboradores.  
- Foi verificado que a 
IES possui 
sustentabilidade 
financeira e resultados 
positivos, em função do 
aumento da demanda, 
e de seu planejamento 
estratégico previsto no 
PDI. 
 

externa a proposta 
orçamentária da IES, de 
modo a tornar a gestão 
mais participativa.  
 
A ação do projeto 
COMPARTILHA poderia 
tomar como aspecto de 
discussão: Sustentabilidade 
Financeira, e realizar no ano 
de 2017: Seminário | Painel 
de apresentação do Plano 
Financeiro da IES e 
apresentar á comunidade 
externa e interna.  
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período de 2013-
2016; 
6. Percentual 
médio de 
inadimplência dos 
cursos de 
graduação; 
7.Percentual geral 
de inadimplência 
dos cursos de 
graduação; 
8.  Percentual 
médio de 
inadimplência dos 
cursos de pós-
graduação; 

9. Percentual 
geral de 
inadimplência dos 
cursos de pós-
graduação. 

     

Nesta dimensão a CPA recomenda em destaque: 
Potencialidades 

 Possui disponibilidade financeira para cumprir com todas as suas obrigações trabalhistas. 
 

 Criação de políticas de redução de custos para garantir a sustentabilidade. 
 

 Organização e sistematização de dados para tomada de decisões. 
 

 Controle financeiro por meio da integração do planejamento com o orçamento institucional. 
 

 Fluxo de caixa que garante a manutenção de suas obrigações. 
 

 Complementação de receitas por meio de políticas de captação de recursos e estrutura organizacional adequada. 
 
Fragilidades 

 O comprometimento da receita com a folha de pagamento tem dificultado as metas propostas pelo PDI. 
 

 Embora os esforços da instituição em ampliar e diversificar as receitas estas ainda são quase que exclusivamente 
oriundas das mensalidades do ensino da graduação. 

 

Recomendações 

 

 Fortalecer os núcleos de inovação. 
 

 Fortalecer ações de empreendedorismo e incubação tecnológica. 
 

 Ampliar o debate entre a comunidade interna e externa acerca da natureza jurídica e política das universidades 
comunitárias buscando caminhos alternativos para sua sustentabilidade e desenvolvimento, a exemplo da 
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campanha em defesa das Universidades Comunitárias desenvolvida pela ACAFE.  
 

 Buscar novas estratégias para a redução da evasão como forma de manter e ampliar as receitas institucionais. 
 

 Consolidar e ampliar as parcerias com setores do comércio, indústria, serviços e organizações governamentais e 
não governamentais para ampliar a captação de recursos externos. 

 

 Criar mecanismos e ferramentas de análise gerencial de informações econômicas e financeiras. 
 
 
A nota a ser referida para esta dimensão é 4 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Unochapecó elaborou seu Relatório de 

Autoavaliação enfocando a coerência entre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e a realização efetiva das políticas institucionais, conforme sugere o 

MEC/SINAES.  

A amplitude do relatório, levando em conta as dez dimensões que orientam 

metodologicamente sua elaboração e a necessidade de tomar estas dimensões 

como uma totalidade integrada, torna sua elaboração uma tarefa complexa uma vez 

que, a ação de organizar e analisar dados válidos e confiáveis demanda, além do 

apoio dos dirigentes da instituição, condições objetivas de realização e o 

envolvimento dos membros da CPA.  Embora com limites, a CPA buscou contemplar 

neste relatório os dados efetivamente analisados, contribuindo para uma leitura, 

entre outras tantas possíveis, da instituição e do espaço de sua inserção.   

Entre as diversas questões observadas no decorrer de sua elaboração, 

destaca-se a centralidade e a transversalidade que o cenário da educação superior 

ocupa nas dez dimensões pesquisadas.  O crescimento exponencial de vagas em 

cursos de nível superior na região Oeste de Santa Catarina apresenta uma 

conjuntura desafiadora (para não dizer muito difícil) para as instituições de ensino 

superior, sobretudo para aquelas que, no intuito de manter-se universidade dentro 

das exigências legais e formais, desejam, igualmente, preservar a finalidade ética 

que lhes é intrínseca: o desenvolvimento do pensamento crítico, a formação cidadã, 

a produção e difusão do conhecimento, articulada a uma competente formação 

técnica e profissional. 

A concorrência estabelecida entre universidades, centros universitários, 

faculdades e, revelando acentuada presença na região, o ensino na modalidade a 

distância, tem exigido de seus gestores, docentes e técnico-administrativos o 

envolvimento mais intenso em discussões direcionadas à sustentabilidade financeira 

da instituição. Cabe uma observação importante: não há nenhuma discordância em 
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relação à ampliação de vagas e alternativas de acesso ao ensino superior, ao 

contrário, ações dessa natureza devem ser incentivas. Mas, aos olhos da CPA, algo 

equivocado permeia a prática expansionista da política educacional quando se 

constata que, deste cenário, derivam as contradições mais prementes da 

universidade: esta é continuamente desafiada a manter-se e ser universidade na 

amplitude que o termo encerra, ao mesmo tempo em que é desafiada a garantir sua 

sustentabilidade em meio aos apelos (de toda ordem) do mercado educacional. 

Depreende-se dessa constatação que a lógica competitiva que tem ordenado 

as relações entre as instituições de ensino superior tem sido muito mais perversa 

com aquelas que buscam cumprir sua função ética no ensino, na pesquisa e na 

extensão do que com aquelas apenas vendem o ensino. Esse aspecto não é 

necessariamente observado pelo público alvo que busca ensino superior. 

De outra parte, o caráter comunitário da universidade a inscreve como 

instituição prestadora de serviço público, ainda que sua gestão seja privada e que 

sua manutenção se dê basicamente com recursos advindos das mensalidades dos 

alunos. A especificidade jurídica da Unochapecó, assim como seu histórico 

compromisso com a formação e o desenvolvimento na região, são razões 

substanciais para que novas alternativas sejam aventadas no âmbito da política 

educacional. A ampliação do acesso à educação superior deve continuar sendo a 

nossa utopia, assim como a preservação e a viabilidade das instituições – 

construídas a muitas mãos ao longo de sua história – também deverá e poderá 

continuar sendo. 
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8 ANEXOS 

 
1) Instrumentos de coleta de dados 

- Enquete Perfil de Ingressante; 

- Avaliação de curso/; docente e estudante; 

- Avaliação de Componentes Curriculares: docente e estudante; 

- Enquete de Clima Organizacional; 

- Enquete de Gestores Acadêmicos. 

 

2) Estrutura dos relatórios de Avaliação de Curso 

3) Portaria de nomeação dos integrantes da CPA 
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Estrutura do relatório de Avaliação de Curso pela CPA 
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