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RESUMO 

Avaliação Institucional teve início no segundo semestre de 2003, sendo definido que 

a avaliação Institucional constituiria em um processo contínuo de investigação crítica 

para a identificação do projeto em desenvolvimento. 

O Projeto principiou com a avaliação docente e discente no âmbito acadêmico, e o 

ingresso da autoavaliação. A Comissão Própria de Avaliação – CPA destacou no 

inicio a estruturação de como coletar os dados, tão como a metodologia utilizada. 

Houve o envolvimento da comunidade interna, mediante sensibilização do 

aperfeiçoamento continuo da IES como um todo.  

A partir da Lei 10861/2004, a avaliação institucional interna (autoavaliação) do 

UNAR, subsidia o seu planejamento, a conformidade com o Plano de 

desenvolvimento institucional – PDI, é um processo de autoconhecimento e de 

inferência da melhoria, nas informações coletadas e organizadas do PDI; se 

fundamenta nas analises dos resultados das avaliações internas e avaliações 

externas, dos relatórios do Ministério da Educação – MEC /  Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, com ato regulatório de re/conhecimento 

de cursos são analisados pela CPA que, em seguida, o submete aos gestores da 

área envolvida (coordenadores, diretores, pró-reitores e reitor) com a solicitação de 

um plano de ação administrativo-pedagógico e nos relatórios dos Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes – ENADE, são analisados pela CPA e, em seguida, 

pelos Núcleo Docente Estruturantes – NDEs e colegiados dos cursos que devem 

elaborar um plano de ação de melhorias pedagógicas. 

A divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação 

institucional e das avaliações externas está implantada e ocorre de modo excelente 

para a comunidade acadêmica. Em síntese, os dados e as informações coletadas 

são analisados e apropriados pelos atores da instituição, culminando no 

planejamento e na execução das ações. 
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APRESENTAÇÃO 

A avaliação institucional é objeto de estudos na Agenda de Discussões do 

Ensino Superior Brasileiro, desde meados da década de 80, onde surge a primeira 

proposta de avaliação da educação superior brasileira na graduação, com a criação 

do Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU. Ela busca o 

autoconhecimento, e visa o aumento do engajamento profissional para basear 

emissões de juízos de valores e articulação de ações de melhorias em todo o âmbito 

da Instituição de Ensino Superior – IES. Isto é, exerce importantes atuações de 

autorregulação, pois, ao conhecer melhor a própria realidade permite às instituições 

orientarem, de forma mais embasada, seus atos regulatórios internos, necessários 

ao cumprimento de seus objetivos e missão. Um verdadeiro instrumento para o 

planejamento da melhoria institucional.  

O presente relatório busca a combinação de procedimentos quantitativos e 

qualitativos de avaliação, o diálogo entre as ações internas e externas de análise e a 

ponderação democrática e coletiva de processos e produtos institucionais, sempre 

em função dos objetivos projetados pelo Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR. Não existem receitas prontas e nem instrumentos 

totalizados, ou melhor, perfeitos de avaliação institucional, mas sim, diretrizes para 

que seja realizada. É pela efetivação dialética entre a avaliação e o planejamento de 

desenvolvimento institucional que as suas concepções e instrumentos podem ser 

gradativamente qualificados e legitimados para os desafios da Instituição a luz de 

sua missão.  

A Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, que tem por finalidade: 

“... a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por 

meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação 

da autonomia e da identidade institucional” (BRASIL, 2004).  



 
 

 

3 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I.E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112 – Araras/SP 

Fone: (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

 

 

Atendendo ao disposto no artigo 11º da Lei nº 10.861/04, a Reitoria do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, instituiu a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, que tem como atribuições conduzir os processos internos de 

avaliação institucional, tendo em vista o aperfeiçoamento acadêmico, a melhoria da 

gestão educacional e a prestação de contas de seu desempenho para a sociedade, 

além de sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP, disposto no artigo 

7º da Portaria 2.051/04. Os Participantes da CPA, atendendo ao disposto no artigo 

7º no § 2º e inciso II são representados por todos os segmentos da comunidade 

universitária e também da sociedade civil, tendo vedada à existência de maioria 

absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados.   

INTRODUÇÃO 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, com sede na 

Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Araras, Estado de São Paulo, é um 

estabelecimento de ensino privado, sem fins lucrativos, mantido pela Associação 

Educacional de Araras, cadastrada com CNPJ nº 44.699.494/0001-10.  

A última alteração do Estatuto do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” ocorreu em junho de 2012 e teve por objetivo adequar seu texto à 

legislação vigente, e ainda, imprimir mais organicidade à estrutura administrativa, de 

modo a dar um suporte mais eficaz no atendimento da missão e dos objetivos 

institucionais.    

As alterações foram aprovadas pelo Conselho Universitário – CONSU, em 

reunião realizada no dia 15 de junho de 2012. Três cópias do Estatuto foram 

enviadas ao Ministério da Educação para aprovação.   

As atividades acadêmicas de nível superior, sustentadas pela Associação 

Educacional de Araras, iniciaram no início da década de 70, com a implantação da 

Faculdade de Ciências e Letras de Araras, instituída da experiência de um grupo de 

professores idealistas, que dantes, já havia estabelecido um estabelecimento de 

ensino secundário, chamado Colégio Comercial Conde Silvio Álvares Penteado, 

compassivos às indigências da juventude local e da região, que almejava por 

oportunidades para concretizar a formação escolar e a profissional, para ingresso no 

mercado de trabalho, onde desde aquele período se fortalecia com o intenso 
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desenvolvimento da indústria e comércio e outros setores membros do avanço 

regional.   

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 

anos de ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de 

Araras Dr. Edmundo Ulson - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, 

de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04.    

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson|” – UNAR, foi criada, seguindo as orientações emanadas da 

Medida Provisória nº. 147 de 15 de dezembro de 2.003, pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa – CONSEPE, de acordo com a Portaria da Faculdade de Ciências e Letras 

de Araras – FCLA (atual UNAR) nº. 01/04 de 29 de janeiro de 2004. Preconizando, 

ainda, orientações da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

A primeira etapa do Projeto compreendeu a avaliação docente e discente no 

aspecto acadêmico e, ainda, a introdução da autoavaliação. A Comissão Própria de 

Avaliação Institucional, teve como foco inicial a definição dos instrumentos de coleta 

de dados, bem como, da metodologia aplicada. Ela estruturou um plano de trabalho 

para o envolvimento da comunidade interna, sensibilizando-a para a necessidade 

permanente de aperfeiçoamento da Instituição como um todo. A autoavaliação, em 

consonância com o PDI, é um processo de autoconhecimento e de indução de 

qualidade; se embasa nos resultados das avaliações externas e nas informações 

coletadas e organizadas a partir do PDI.  

Fundamentam o planejamento de ações acadêmico-administrativas como: os 

alunos calouros apresentavam dificuldade em “Leitura e interpretação crítica de 

textos” e princípios matemáticos para minimizar esta fragilidade o UNAR oferta aulas 

de nivelamento de português e matemática aos sábados das 8h às 12h. O 

departamento financeiro do UNAR estava lotado fora da sua infraestrutura, acarretou 

em diversas dificuldades e por meio da autoavaliação foi apontado como fragilidade 

e atualmente este departamento encontra inserido nas dependências da Instituição. 

A CPA executa as atividades previstas em regulamento próprio – interno –, 

que por sua vez, neste ano de 2014, o regulamento da CPA do UNAR tem sido 
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revisado e atualizado, para melhor aplicabilidade dos instrumentos necessários a fim 

de promover a avaliação institucional do UNAR.  

A gestão para o período de 2014-2015, previsto para dois anos no 

regulamento, foi nomeada, pela Portaria UNAR nº 07/2014, de 24 de Junho de 2014, 

os seguintes membros, com as suas respectivas funções e representatividades: 

 

Coordenador Prof. Me. João Henrique do N e Silva Docente 

1º Secretário Prof. Me. Marco Antônio Docente 

2º Secretário Adílson Ré Discente 

 Wanda Zurk Ferreira da Silva Discente 

 Cláudio Aparecido Lourenço Técnico-Administrativo 

 Sandra Regina Ramos Oliveira Técnico-Administrativo 

 Drª. Solange Mafud Olímpio Comunidade Civil 

 Luciene Maria Jovetta Comunidade Civil 

 

O UNAR, embasado nos órgãos oficiais de gestão do ensino superior e por 

meio de seus gestores educacionais, tem demonstrado diligente em realizar um 

processo de avaliação institucional com propósito de fortalecer os padrões de 

qualidade, excelência e melhoria do ensino superior, desenvolvendo e 

institucionalizando metodologias e lineamentos de avaliação da atuação científico-

acadêmicas, voltadas as necessidades educacionais regionais, dos nossos 

discentes, docentes, técnico-administrativos e colaboradores. 

O planejamento estratégico da autoavaliação, coordenada pela CPA se 

efetivou por meio de distintas ações, tais como: o acompanhamento e análise das 

dez dimensões institucionais preconizadas no art. 3° da Lei N° 10.861/2004, que 

institui o SINAES e transcrito na Nota Técnica do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP / Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior – DAES / Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES no  065 de 09 de outubro de 2014; a  institucionalização de 

práticas avaliativas;  e a gestão de resultados avaliativos para tomada de decisão.   

 No tocante à institucionalização de práticas avaliativas, o percurso é a 

continuidade efetiva da autoavaliação compreendendo o aprimoramento das 
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análises de resultados das avaliações e sua divulgação a fim de intermediar os 

anseios dos diversos departamentos do UNAR, apoiando o desenvolvimento e o 

crescimento dos cursos. 

 No que diz respeito à gestão de resultados avaliativos para tomada de 

decisão, o ponto de partida é o relatório síntese dos resultados das avaliações 

externas in loco, para reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos e 

o relatório de desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - ENADE.  

Em conformidade ainda com a Nota informativa no 065/2014 do 

INEP/DAES/CONAES, o exposto relatório é de caráter parcial, em consoante ao ano 

de 2014.  

A CPA age em acordo com o caráter processual da avaliação interna, que 

visa à produção do conhecimento necessário à reflexão permanente sobre o sentido 

de cada atividade cumprida na Instituição. Identificando-se os problemas e suas 

causas, tornando-se possível avaliar a relevância científica e social dos serviços 

prestados. A esse processo crítico-reflexivo é também inerente à observação das 

potencialidades da Instituição, o que proporciona, juntamente com as análises, as 

críticas e as sugestões o aprimoramento contínuo da produção acadêmica e o 

fortalecimento do compromisso do UNAR com a melhoria das condições de vida em 

nossa sociedade. 

METODOLOGIA 

A autoavaliação do UNAR tem como metodologia obter providências de 

melhoria para o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional mediante 

os processos acadêmicos e administrativos caracterizados nas dez dimensões 

propostas pelo SINAES. Assim, Autoavaliação Institucional do UNAR tem como 

parâmetro geral a metodologia proposta pelo SINAES/CONAES. Em conformidade 

com a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, a avaliação institucional deve amparar as 

seguintes dimensões, resguardando evidentemente, as particularidades de cada 

IES: 
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1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI –, que 

caracteriza o projeto e/ou missão institucional, em disposição da finalidade, 

comprometimento, aptidão e inclusão setoriais, como regional ou nacional. 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

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

a qual específica os modos de mecanismo em relação à formação acadêmico-

científica, profissional e cidadã, de criação e transmissão do conhecimento, de 

articulação interna, que beneficia de maneira singular os grupos de pesquisas, a 

iniciação científica e profissional e o desenvolvimento de projetos de extensão; 

3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere a 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, a qual estima o comprometimento social da 

instituição no mesmo momento em que é detentora da educação como bem publico 

e representação da sociedade igualitária e pluricultural, de acatamento pela 

diferença e de solidariedade, imparcialmente do enquadro jurídico da IES. 

4. A comunicação com a sociedade, que pesquisa reconhecer a maneira 

eficiente de aproximação entre a IES e a sociedade, de tal modo que a comunidade 

envolva e compartilhe acentuadamente da vida acadêmica, e que fique evidente o 

compromisso da IES com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao 

dividir com ela o saber do conhecimento que produz e as informações que 

apreende; 

5. As políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho, onde explicita as políticas e os programas de formação, 

aperfeiçoamento, em comumente com os planos de carreiras se enquadram com a 

amplitude dos trabalhos a serem desenvolvidos e com as condições práticas de 

trabalho; 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionário e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
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processos decisórios, que procura analisar os modos de gestão para pôr em prática 

os objetivos e projetos institucionais, a qualidade da administração democrática, em 

específico nos órgãos colegiados, a associação de poder entre as partes 

acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de desenvolvimento e 

expansão institucional; 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

8. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional, que procura compreender como o processo 

de avaliação está integrado ao processo de desenvolvimento institucional; 

9. Políticas de atendimento aos estudantes, que procura ponderar os 

meios com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os 

planejamentos por meio dos quais a IES busca atender os princípios intrínsecos à 

qualidade de vida estudantil. 

10.  Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta e procura da educação superior que avalia 

a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas estratégicas de 

gestão acadêmica, no ponto de vista à eficiência no uso e na aquisição de recursos 

financeiros propícios ao comprometimento das metas e das precedências 

estabelecidas. 

A partir da Nota Técnica Nº 65 /2014 – INEP/DAES/CONAES – Assunto: 

Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional – foi organizado um 

instrumento de pesquisa com cinco eixos, contemplando nestes, as dez dimensões 

referenciadas na legalidade do SINAES (Artigo 3º da Lei n° 10.861). O agrupamento 

das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser 

articuladas no momento da avaliação. Os eixos ficam assim dispostos: 

����Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

�Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

����Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

�Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

�Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
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����Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

�Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

�Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

�Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

����Eixo 4: Políticas de Gestão 

�Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

�Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

�Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

����Eixo 5: Infraestrutura Física 

�Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A CPA considerou como percurso preliminar do procedimento da 

autoavaliação a aplicação de um questionário aberto, como análise qualitativa, para 

um amostral de alunos do UNAR. Portanto, esse questionário deu se como piloto, 

para posterior elaboração dos questionários fechados, aplicados a todos da 

comunidade acadêmica. 

A concepção do questionário aberto foi idealizada, mediante o plano amostral, 

em que os alunos do UNAR são a população. Por ser um procedimento de maior 

utilização, de fácil aplicação e que fornece boas exatidão e eficácia à amostragem, o 

tipo de amostragem probabilística utilizada foi o método de amostragem aleatória 

simples, porquanto, todos os elementos da população tiveram a mesma 

probabilidade de pertencerem à amostra. 

Os questionários com questões objetivas (fechadas) para a comunidade do 

UNAR teve a formatação definida em até quatro subdivisões, conforme abaixo: 

���� Avaliação do Curso;  

���� Avaliação do Professor e/ou Tutor; 

���� Avaliação da Instituição e 

���� Avaliação das Instalações 

As subdivisões foram inseridas nos questionários fechados, de acordo com o 

perfil dos propostos avaliadores, mas em todos os questionários abrangeram as dez 

dimensões descritas pelo SINAES/MEC. 
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  Nas análises dos dados, estabeleceu-se uma metodologia de trabalho, 

contando com três momentos distintos: 

1.  Análise documental – Leitura analítica dos documentos:  

          � Relatórios de avaliação em atos regulatórios de conhecimento e/ou 

reconhecimento dos cursos produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do 

MEC/INEP;  

          �Relatórios da autoavaliação institucional do UNAR dos anos anteriores; 

          �Instrumento de avaliação institucional externa, utilizado pelas Comissões de 

Avaliação Externa do MEC/INEP; Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

Todos os documentos foram considerados como parâmetros de análises. Os 

Relatórios das Comissões de Avaliação do MEC/INEP são analisados pela CPA 

que, em seguida, os submete aos gestores da área envolvida (coordenadores, 

diretores, pró-reitores e reitor) com a solicitação de um plano de ação administrativo-

pedagógico. Os Relatórios do ENADE são analisados pela CPA e, em seguida, 

pelos NDEs e Colegiados dos Cursos que devem elaborar um plano de ação de 

melhorias pedagógicas. 

2. Coleta de dados – A partir de reunião entre os membros da CPA, foi 

deliberada a coleta dos dados: 

�Aplicação dos questionários da autoavaliação institucional do ano de 2014;  

�Relatórios produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do MEC/INEP 

para o conhecimento e/ou reconhecimento dos cursos, referentes aos apontamentos 

pelos avaliadores do MEC, visando à sistematização das ações já realizadas ou das 

que se pretendem realizar, junto aos coordenadores; 

 �Utilização dos relatórios do ENADE disponibilizados pelo MEC/INEP, 

realizado no ano de 2014.  

3. Sistematização e análises dos dados – A sistematização é mais do que 

organização dos dados, é um conjunto de práticas e conceito que propiciam a 

reflexão e reelaboração do pensamento, a partir do conhecimento da realidade, com 

o objetivo de transformar educandos e educadores do processo de formação do 

sujeito do conhecimento e agentes transformadores. Isto é, um construir constante 
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sob a mudança dos valores, que trata de um consenso devidamente analisado para 

a constituição de unidades de sentido e rumos a serem seguidos em conjunto. 

A elaboração do relatório contou com a sistematização das coletas dos dados 

dos resultados, dos questionários da autoavaliação institucional do ano de 2014, 

também dos relatórios produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do 

MEC/INEP para o conhecimento e/ou reconhecimento dos cursos e por fim das 

notas do ENADE disponibilizados pelo MEC/INEP, realizado no ano de 2014.  

Já a análise dos dados, desempenha um papel significativo no 

desencadeamento e na orientação das mudanças dos valores, portanto, a CPA 

analisou e debateu os dados obtidos na aplicação da autoavaliação de acordo com 

os atores, as dimensões, as compatibilidades e as incongruências entre as 

respostas.  

Em relação a cada comissão de avaliação externa do MEC, a CPA junto com 

os respectivos coordenadores dos cursos avaliados elaboram e discutiram um plano 

de ação proposto, para fortalecer os pontos positivos e/ou sanar outros que no 

desenvolvimento do trabalho educacional, carece de uma ação mais efetiva ante as 

demandas.  

Por último as notas e relatórios do ENADE deram-se a partir das proposituras 

do NDE dos cursos, no tocante ao levantamento de pontos positivos e negativos 

evidenciados no desempenho dos alunos e o acompanhamento às proposituras e 

soluções constituídas nas habilidades e competência do processo de ensino-

aprendizagem. 

Porquanto, a sistematização e a analise de dados é feita para instruir com as 

experiências e para melhorá-las, isto significa que o processo presume mudanças. 

Mudanças que vão implicar ganhos que, fundamentalmente pressupõem perdas, as 

perdas que, das escolhas, decorrem. Portanto, é colocar-se em situação de 

aprendizagem frequente a esse fazer; é predispor-se, conscientemente, entre os 

limites do novo e do já vivenciado, com vistas à melhoria do ensino. 

AUTOAVALIAÇÃO: QUESTIONÁRIO DA CPA APLICADO AOS DOCENTES, 

ALUNOS E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
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Apresenta-se os resultados e análises da autoavaliação que ocorreu entre os 

dias doze e dezenove de novembro de dois mil e quatorze. Realizado inicialmente 

por meio do questionário aplicado aos docentes, discentes e os técnico-

administrativos. Os questionários foram delineados à comunidade acadêmica do 

UNAR, compreendendo todas as dimensões consideradas pelo MEC, afim de, 

produzir dados proeminentes para nortear a Instituição em ações de programa 

acadêmico, de gerência e de infraestrutura.  

A tabulação dos dados foi apresentada à CPA em valores percentuais para 

todas as considerações obtidas, como de participação em cada categoria. 

As pesquisas originais ficaram à disposição da CPA e cada membro recebeu 

os dados tabulados da pesquisa para a análise. O desenvolvimento desse relatório 

tem por objetivo apresentar um resumo das Dimensões da Auto Avaliação 

Institucional, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.861/2004 e da nota técnica 

INEP/DAES/CONAES no 065 de forma a facilitar a interpretação.  

O UNAR contava com 80 docentes e 72 técnico-administrativos e a 

autoavaliação do ano de dois mil e quatorze teve um percentual de 67,62 de 

participação. O relatório deste ano já foi estruturado de acordo com a nota técnica 

INEP/DAES/CONAES no 065, conforme descrição abaixo. 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Neste eixo compreende a Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação, de modo 

que no entendimento do regimento do UNAR, a primeira iniciativa de planejamento 

se efetiva na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, conforme a 

recomendação do Conselho Nacional de Educação – CNE, por meio de uma 

comissão abrangente de todas as categorias acadêmicas da Instituição. O atual 

documento vigente é concernente aos anos de 2012 a 2016. 

No UNAR a autoavaliação e suas diretrizes são para avaliar o desempenho 

da gestão e tem se consolidado como atividade de cunho contínuo, cujo objetivo é 

mediar à confrontação crítica das atividades planejadas e efetuadas sob a luz de 

documentos Institucionais, tais como: Estatuto, Regimento e PDI, além de construir 

um proeminente instrumento para o planejamento e para explicitar a prestação de 

contas do trabalho envolto a mantenedora e a sociedade como um todo.  
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O procedimento de autoavaliação sobrevém do trabalho da Comissão Própria 

de Avaliação – CPA em analisar o resultado obtido nos diferentes processos 

avaliativos para apontar se os resultados alcançados estão consentindo com os 

delineados nos documentos institucionais.   

A CPA igualmente leva em conta no seu planejamento avaliativo à análise 

dos resultados das avaliações efetivadas pelo Poder Público, mediante o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, os Relatórios de visita in loco 

para afim de quaisquer que seja o ato regulatório, comparativamente com o seu 

atendimento. Mediante os descritos supracitados segue os resultados 

compreendendo a dimensão em discurso diante a comunidade acadêmica do 

UNAR. 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Quantidade de docentes do UNAR 75 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 58 77,33 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Os resultados da autoavaliação são utilizados para fins de melhoria do 
Projeto Pedagógico dos Cursos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Os NDEs dos cursos divulguem para 
os respectivos colegiados, quais e 
como os dados da autoavaliação são 
utilizados na melhoria dos PPC de 
seus respectivos cursos; 

Parcialmente 5 8,62 
Sim 41 70,69 
Sem Opinião 12 20,69 

8.2 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Manter entre os docentes o bom 
índice de interesse, por meio da 
execução dos planos de ações e a 
efetiva divulgação dos resultados, com 
o intuito de aumentar a credibilidade; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 52 89,66 
Sem Opinião 4 6,90 

8.3 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 0 0,00 - Planejar junto ao coordenador e 
docentes dos cursos a disseminação 
do conceito e a importância da 
avaliação nos padrões preconizados 
pelo MEC perante os docentes dos 
cursos, com o intuito de melhorarias 
nos processos avaliativos. 

Parcialmente 9 15,52 
Sim 35 60,34 
Sem Opinião 14 24,14 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 11 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 7 63,63 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Os resultados da autoavaliação são utilizados para fins de melhoria do 
Projeto Pedagógico dos Cursos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Orientar aos coordenadores dos 
cursos de pós-graduação que 
divulguem para os respectivos 
colegiados de cursos quais e como os 
dados da autoavaliação são utilizados 
na melhoria dos PPC de seus cursos; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 4 57,14 

8.2 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar entre os docentes de pós-
graduação o índice de interesse, por 
meio da execução dos planos de 
ações e a efetiva divulgação dos 
resultados, com o intuito de aumentar 
a credibilidade; 
- Elaborar um plano de sensibilização 
entre os discentes do EAD; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 2 28,57 

8.3 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter junto aos docentes de cursos 
a disseminação do conceito e a 
importância da avaliação nos padrões 
preconizados pelo MEC perante as 
IES, com o intento de manter as 
melhorias nesse processo no UNAR, 
mediante a CPA. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 2 28,57 
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APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS COORDENADORES – CURSOS 

PRESENCIAIS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 10 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 6 60,00 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Os resultados da autoavaliação são utilizados para fins de melhoria do 
Projeto Pedagógico dos Cursos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Orientar aos coordenadores dos 
cursos do UNAR para continuar 
utilizando os dados da autoavaliação 
na melhoria dos PPC de seus cursos; 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
8.2 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter entre os coordenadores o 
bom índice de interesse, por meio da 
execução dos planos de ações e a 
efetiva divulgação dos resultados, com 
o intuito de aumentar a credibilidade; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

8.3 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter junto aos coordenadores de 
cursos a disseminação do conceito e a 
importância da avaliação nos padrões 
preconizados pelo MEC perante as 
IES, com o intento de melhorias nesse 
processo no UNAR, mediante a CPA. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

Quantidade de discentes do UNAR 850 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 687 80,82 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 19 2,77 - Manter entre os discentes o bom 
índice de interesse, por meio da Parcialmente 30 4,37 
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Sim 521 75,84 execução dos planos de ações e a 
efetiva divulgação dos resultados, com 
o intuito de aumentar a credibilidade; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Sem Opinião 117 17,03 

8.2 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 1,02 - Manter junto aos discentes de cursos 
a disseminação do conceito e a 
importância da avaliação nos padrões 
preconizados pelo MEC perante as 
IES, com o intento de melhorias nesse 
processo no UNAR, mediante a CPA. 

Parcialmente 19 2,77 
Sim 572 83,26 
Sem Opinião 89 12,95 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DICENTES – EAD 

Quantidade de discentes do UNAR 400 Percentual de participação 

 
Docentes do UNAR participantes 237 59,25 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 11 4,64 - Aumentar entre os discentes dos 
cursos EAD o índice de interesse, por 
meio da execução dos planos de 
ações e a efetiva divulgação dos 
resultados, com o intuito de aumentar 
a credibilidade; 
- Elaborar um plano de sensibilização 
entre os discentes do EAD; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 19 8,02 
Sim 132 55,70 
Sem Opinião 75 31,65 

8.2 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 11 4,64 - Manter junto aos discentes de cursos 
EAD a disseminação do conceito e a 
importância da avaliação nos padrões 
preconizados pelo MEC perante as 
IES, com o intento de melhorias nesse 
processo no UNAR, mediante a CPA. 

Parcialmente 19 8,02 
Sim 177 74,68 
Sem Opinião 30 12,66 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 
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Quantidade de discentes do UNAR 27 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 18 66,66 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Aumentar entre os discentes de pós-
graduação o índice de interesse, por 
meio da execução dos planos de 
ações e a efetiva divulgação dos 
resultados, com o intuito de aumentar 
a credibilidade; 
- Elaborar um plano de sensibilização 
entre os discentes da pós-graduação; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 10 55,56 
Sem Opinião 5 27,78 

8.2 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Planejar junto ao coordenador e 
docentes dos cursos de pós-
graduação a disseminação do conceito 
e a importância da avaliação nos 
padrões preconizados pelo MEC 
perante os discentes de pós-
graduação, com o intuito de 
melhorarias nos processos avaliativos. 

Parcialmente 5 27,78 
Sim 12 66,67 
Sem Opinião 1 5,56 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Quantidade de discentes do UNAR 72 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 49 68,05 

DIMENSÃO 8 – PLANJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
8.1 Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter entre os técnico-
administrativos o bom índice de 
interesse, por meio da credibilidade na 
execução dos planos de ações e da 
efetiva continuidade da divulgação dos 
resultados; 
- Projetar os dados analisados em 
folders, vídeos e no site da Instituição; 

Parcialmente 2 3,45 
Sim 49 84,48 
Sem Opinião 4 6,90 

8.2 É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da Instituição 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Planejar junto aos coordenadores e 
chefes de departamentos a 
disseminação do conceito e a 
importância da avaliação nos padrões 
preconizados pelo MEC perante os 
técnico-administrativos, com o intuito 
de melhorarias nos processos 
avaliativos. 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 9 50,00 
Sem Opinião 5 27,78 

 

Diante das análises dos dados obtidos na autoavaliação, precisamente no 

Eixo 1, descreve que a maioria dos resultados encontrados está acima de cinquenta 

por cento, ou seja, satisfatórios e oportunos. Incidem ações e pressupõem 

planejamento para averiguar até que ponto os objetivos educacionais traçados  no 

PDI do UNAR estão sendo atingidos pelo currículo e pelas práticas pedagógicas, ou 

melhor, a determinação do grau em que as mudanças comportamentais estão 

ocorrendo.  Neste contexto o UNAR necessita de maiores propagações e 

sensibilização da importância e da estruturação do sistema da autoavaliação para 

algumas categorias da comunidade acadêmica. 

O planejamento e a avaliação institucional do UNAR não são um fim em si,  

mas integrante de um mecanicismo na qual coopera para a orientação da boa 

atuação da instituição. Nesse ponto de vista, a autoavaliação deve trazer um modo 

formativo, que se atenta em buscar informações por meio do diagnóstico anexado 

com a intervenção, isto é, levantar dados da condição atual do UNAR, para ser 

capaz de realizar uma investigação e encontrar novas táticas para intervir nos 

problemas, com a intenção de busca a excelência. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Neste eixo contempla a Dimensão 1 – Missão e Plano de desenvolvimento 

Institucional – PDI e a Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição, logo, o 

PDI é um documento que caracteriza a Instituição de Ensino Superior, tangente a 

sua filosofia de trabalho, a missão que se propõem, quais às diretrizes pedagógicas 

que norteiam as ações, o modo da estruturação organizacional e por fim às 
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atividades acadêmicas que desenvolve ou que planeja desenvolver, com metas e 

estratégias para os próximos anos.  

Os gestores acadêmicos e administrativos do UNAR, amparados 

intensamente pela ação da CPA, permanecendo voltados para a busca das ações 

previstas no PDI, de forma a atender plenamente a missão do UNAR em “promover 

educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, com 

vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico.” Por meio 

da comunidade acadêmica na discussão e confrontação do relatório garantindo as 

ações que visem a agregar mais qualidade sejam incorporadas nas práticas 

rotineiras do UNAR e de seus cursos.   

Já no que diz respeito à responsabilidade social do UNAR, toda a 

comunidade acadêmica e administrativa, em parceria com os setores públicos e 

privados, produz um conjunto de serviços especializados para potencializar o 

compromisso de responsabilidade social, a saber: convênios e parcerias, elaboração 

de projetos especializados, palestras, contratos de fomento para a iniciação 

científica, serviços culturais, resgate de memória, preservação de patrimônio, cursos 

de curta duração, assessorias e consultorias, emissão de laudos, atendimentos 

jurídicos.   

A política para a responsabilidade social preconiza as demandas internas e 

externas na prestação de serviços especializados à comunidade local e regional 

para fortalecer a inclusão social do UNAR, por meio da ênfase às atividades de 

extensão, que tenham como público alvo principal a comunidade pertencente ao 

município de Araras e região. Em conformidade com os descritos aludidos segue os 

resultados abrangendo a dimensão em pauta diante a comunidade acadêmica do 

UNAR. 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Quantidade de docentes do UNAR 75 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 58 77,33 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 



 
 

 

20 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I.E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112 – Araras/SP 

Fone: (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

 

 

Respondidas 
Não 3 5,17 - Manter o bom índice de 

conhecimento do PDI, mediante a 
continuidade da divulgação pública; 
- Manter o PDI disponível do site 
institucional. 

Parcialmente 4 6,90 
Sim 51 87,93 
Sem Opinião 0 0,00 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter informados aos docentes 
quanto aos integrantes das comissões 
responsáveis pela concepção do PDI; 

Parcialmente 2 3,45 
Sim 49 84,48 
Sem Opinião 4 6,90 
1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Preservar a boa veiculação da 
compreensão de tópicos do PDI, 
através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR. 

Parcialmente 4 6,90 
Sim 54 93,10 
Sem Opinião 0 0,00 
1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em 
sua missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter as práticas pedagógicas 
condizentes com o PDI, que são 
orientadas para educação de 
qualidade, voltadas para 
sustentabilidade e na visão 
integradora. 

Parcialmente 3 5,17 
Sim 52 89,66 
Sem Opinião 3 5,17 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Fomentar ainda mais entre os 
docentes as práticas dos grupos de 
pesquisas em conjunto com a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão 
– COPEX, com o interesse de 
fortalecer a prática de pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos 
de extensão para os acadêmicos e 
toda a comunidade ar ararense e da 
região. 

Parcialmente 5 8,62 
Sim 40 68,97 
Sem Opinião 11 18,97 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
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situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas 
próprias ou com parcerias governamentais. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter e ampliar os vínculos com 
agências e programas governamentais 
responsáveis pelas concessões de 
bolsas para os alunos em situação 
econômica desfavorecidas. 

Parcialmente 3 5,17 
Sim 53 91,38 
Sem Opinião 2 3,45 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponível a 
Instituição.  

Parcialmente 5 8,62 
Sim 38 65,52 
Sem Opinião 12 20,69 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 11 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 7 63,63 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar o índice de conhecimento do 
PDI, entre os docentes dos cursos de 
pós-graduação, através da divulgação 
dos meios de comunicação do UNAR; 
-Manter o PDI disponível no site 
institucional; 
- A CPA, com o coordenador de cursos 
de pós-graduação, devem programar 
uma explanação a respeito do PDI, junto 
aos docentes dos cursos de pós-
graduação, para maior conhecimento. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 2 28,57 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Melhorar as informações diante aos 
discentes dos docentes dos cursos de 
pós-graduação, quanto aos integrantes 
da concepção do PDI; 
- Aumentar a divulgação para toda a 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 57,14 
Sem Opinião 4 42,86 
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comunidade acadêmica, em específico 
aos docentes dos cursos de pós-
graduação sobre a nomeação dos 
integrantes as comissões de 
elaboração do PDI e a de Apoio; 

 

1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos, 
através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR; 
- A CPA, com o coordenador dos cursos 
de pós-graduação, devem programar 
uma explicação do entendimento do PDI 
para melhor compreensão da missão, 
valores e objetivos do UNAR; 

 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 2 28,57 

1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - A CPA, com o coordenador devem criar 
um planejamento, com o intuito de 
aumentar o conhecimento das práticas 
pedagógicas condizentes com o PDI, que 
são orientadas para educação de 
qualidade, voltadas para sustentabilidade 
e na visão integradora, diante os 
discentes presenciais; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 5 71,43 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Fomentar ainda mais entre os docentes 
da pós-graduação, a inserção ou criação 
de grupos de pesquisas, junto a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão – 
COPEX, com o interesse de fortalecer a 
prática de pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ararense e da região.  

Parcialmente 1 14,29 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 2 28,57 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 0 0,00 - Manter e ampliar os vínculos com 
agências e programas governamentais 
responsáveis pelas concessões de 
bolsas para os alunos em situação 
econômica desfavorecidas. 

Parcialmente 0 5,17 
Sim 2 71,53 
Sem Opinião 5 28,47 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponíveis na 
Instituição.  

Parcialmente 1 14,29 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 4 57,14 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS COORDENADORES – CURSOS 

PRESENCIAIS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 10 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 6 60,00 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de conhecimento do 
PDI, por meio de divulgação pública. 
- Manter o PDI disponível do site 
institucional. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter informados aos docentes 
quanto aos integrantes das comissões 
responsáveis pela concepção do PDI; 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos, 
através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR; 
- A CPA, com a pró-reitoria acadêmica, 
devem programar uma explicação do 
entendimento do PDI para melhor 
compreensão da missão, valores e 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 2 33,33 
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objetivos do UNAR; 
1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter as práticas pedagógicas 
condizentes com o PDI, que são 
orientadas para educação de qualidade, 
voltadas para sustentabilidade e na 
visão integradora. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o fomento entre os 
coordenadores de cursos a inserção ou 
criação de grupos de pesquisas, junto a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão – 
COPEX, com o interesse de fortalecer a 
prática de pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ararense e da região.  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter e ampliar os vínculos com 
agências e programas governamentais 
responsáveis pelas concessões de 
bolsas para os alunos em situação 
econômica desfavorecidas; 
- Aumentar o conhecimento entre os 
coordenadores de cursos quais os tipos 
de concessão de bolsas que o UNAR 
possui. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponíveis na 
Instituição, entre os coordenadores de 
cursos.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 
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APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

Quantidade de discentes do UNAR 850 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 687 80,82 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 111 16,16 - Aumentar o índice de conhecimento 
do PDI, entre os discentes dos cursos 
presenciais, por meio da divulgação 
pública; 
- A CPA, com os coordenadores e 
docentes de cursos presenciais, ambos 
em contato direto com os discentes dos 
cursos presenciais, devem programar 
uma explanação a respeito do PDI, 
para maior conhecimento. 

Parcialmente 32 4,66 
Sim 402 58,52 
Sem Opinião 142 20,67 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 35 5,09 - Melhorar as informações diante aos 
discentes dos cursos presenciais 
quanto aos integrantes da concepção 
do PDI; 
- Aumentar a divulgação para toda a 
comunidade acadêmica, em específico 
os discentes dos cursos presenciais 
sobre a nomeação dos integrantes das 
Comissões de elaboração do PDI e a 
de Apoio; 

Parcialmente 158 23,00 
Sim 259 37,70 
Sem Opinião 235 34,21 

1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 58 8,44 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos do 
PDI, através dos meios de 
comunicação existentes no UNAR; 
- A CPA, com os coordenadores e 
docentes de cursos, ambos em contato 
direto com os discentes dos cursos 
presenciais devem programar uma 
explicação do entendimento do PDI 
para melhor compreensão da missão, 
valores e objetivos do UNAR; 

Parcialmente 75 10,92 
Sim 443 64,48 
Sem Opinião 111 16,16 

1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
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missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 22 3,20 - A CPA, com os coordenadores e 
docentes de cursos presenciais, devem 
criar um planejamento, diante dos 
discentes, com o intuito de aumentar o 
conhecimento das práticas pedagógicas 
condizentes com o PDI, que são 
orientadas para a educação de 
qualidade, voltadas para 
sustentabilidade e mediante a visão 
integradora; 

Parcialmente 61 8,88 
Sim 477 69,43 
Sem Opinião 127 18,49 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Fomentar ainda mais entre os 
discentes dos cursos presenciais a 
inserção em grupos de pesquisas, 
coordenados pelos docentes e a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão 
– COPEX, com o interesse de fortalecer 
a prática de pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ar ararense e da região.  

Parcialmente 65 9,46 
Sim 588 85,59 
Sem Opinião 13 1,89 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 8 1,02 - Manter e ampliar os vínculos com 
agências e programas governamentais 
responsáveis pelas concessões de 
bolsas para os alunos em situação 
econômica desfavorecidas. 

Parcialmente 26 5,24 
Sim 625 90,98 
Sem Opinião 18 2,62 

3.2 Os funcionários do Departamento de Bolsas respondem com agilidades as 
solicitações dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 27 3,93 - Manter a presteza do pessoal do 
Departamento de Bolsas, através de 
treinamentos de progressão 
profissional. 

Parcialmente 14 2,04 
Sim 529 77,00 
Sem Opinião 117 17,03 
3.3 Os funcionários do Departamento de Bolsas fornecem informações 
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corretas aos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Incentivar o pessoal do Departamento 
de Bolsas a permanecer atualizado, a 
respeito, de alterações das normativas 
internas e externas. 

Parcialmente 14 2,04 
Sim 563 81,95 
Sem Opinião 89 12,95 
3.4 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 54 7,86 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponível a 
Instituição.  

Parcialmente 75 10,92 
Sim 410 59,68 
Sem Opinião 148 21,54 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – EAD 

Quantidade de discentes do UNAR 400 Percentual de participação 

 
Docentes do UNAR participantes 237 59,25 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 55 23,21 - Aumentar o índice de conhecimento 
do PDI, entre os discentes dos cursos 
EAD, por meio da divulgação dos meios 
de comunicação do UNAR; 
- Manter o PDI, disponível no site 
institucional; 
- A CPA, com os coordenadores e 
docentes e tutores eletrônicos de cursos 
EAD, devem programar uma 
explanação a respeito do PDI, para 
maior conhecimento. 

Parcialmente 35 14,77 
Sim 98 41,35 
Sem Opinião 49 20,68 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Melhorar as informações diante aos 
discentes dos cursos EAD quanto aos 
integrantes da concepção do PDI; 
- Aumentar a divulgação para toda a 
comunidade acadêmica, em específico 
os discentes dos cursos EAD sobre a 

Parcialmente 37 15,61 
Sim 75 31,65 
Sem Opinião 113 47,68 
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nomeação dos integrantes das 
Comissões de elaboração do PDI e a de 
Apoio; 

1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 20 8,44 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos do 
PDI, através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR; 
- A CPA, com os coordenadores, 
docentes e tutores dos cursos EAD 
devem programar uma explicação do 
entendimento do PDI para melhor 
compreensão da missão, valores e 
objetivos do UNAR; 

Parcialmente 32 13,50 
Sim 142 59,92 
Sem Opinião 43 18,14 

1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 22 9,28 - A CPA, com os coordenadores, 
docentes e tutores dos cursos EAD, 
devem criar um planejamento, diante 
dos discentes, com o intuito de 
aumentar o conhecimento das práticas 
pedagógicas condizentes com o PDI, 
que são orientadas para a educação de 
qualidade, voltadas para 
sustentabilidade e mediante a visão 
integradora; 

Parcialmente 42 17,72 
Sim 110 46,41 
Sem Opinião 63 26,58 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 17 7,17 - Fomentar entre os cursos EAD a 
criação ou inserção de grupos de 
pesquisas, coordenados pelos docentes 
e a Coordenação de Pesquisa e 
Extensão – COPEX, com o interesse de  
fortalecer a prática de pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ar ararense e da região.  

Parcialmente 22 9,28 
Sim 93 39,24 
Sem Opinião 105 44,30 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 
Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 8 3,38 

 

- Proporcionar o conhecimento dos 
vínculos com agências e programas 
governamentais responsáveis pelas 
concessões de bolsas para os alunos 
em situação econômica desfavorecidas. 

Parcialmente 25 10,55 
Sim 76 32,07 
Sem Opinião 128 52,74 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 1,27 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponível a 
Instituição.  

Parcialmente 25 10,55 
Sim 132 55,70 
Sem Opinião 77 32,49 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de discentes do UNAR 27 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 18 66,66 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 27,78 - Aumentar o índice de conhecimento 
do PDI, entre os discentes dos cursos 
EAD, por meio da divulgação dos meios 
de comunicação do UNAR; 
- Manter o PDI, disponível no site 
institucional; 
- A CPA, com o coordenador e docentes 
dos cursos de pós-graduação, devem 
programar uma explanação a respeito 
do PDI, para maior conhecimento. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 8 44,44 
Sem Opinião 4 22,22 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Aumentar o índice de conhecimento 
do PDI, entre os discentes dos cursos 
de pós-graduação, por meio da 
divulgação dos meios de comunicação 
do UNAR; 
- Manter o PDI, disponível no site 
institucional; 
- A CPA, com os coordenadores e 
docentes dos cursos de pós-graduação, 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 27,78 
Sem Opinião 11 61,11 
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devem programar uma explanação a 
respeito do PDI, para maior 
conhecimento. 

1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos do 
PDI, através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR; 
- A CPA, com o coordenador e docentes 
dos cursos de pós-graduação devem 
programar uma explicação do 
entendimento do PDI para melhor 
compreensão da missão, valores e 
objetivos do UNAR; 

Parcialmente 4 22,22 
Sim 11 61,11 
Sem Opinião 3 16,67 

1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - A CPA, com os coordenadores e 
docentes dos cursos de pós-graduação, 
devem criar um planejamento, diante 
dos discentes, com o intuito de 
aumentar o conhecimento das práticas 
pedagógicas condizentes com o PDI, 
que são orientadas para a educação de 
qualidade, voltadas para 
sustentabilidade e mediante a visão 
integradora; 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 9 50,00 
Sem Opinião 4 22,22 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Fomentar ainda mais entre os 
discentes dos cursos EAD a inserção 
em grupos de pesquisas, coordenados 
pelos docentes e a Coordenação de 
Pesquisa e Extensão – COPEX, com o 
interesse de fortalecer a prática de 
pesquisa; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ar ararense e da região.  

Parcialmente 4 22,22 
Sim 5 27,78 
Sem Opinião 8 44,44 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Proporcionar o conhecimento dos 
vínculos com agências e programas 
governamentais responsáveis pelas 
concessões de bolsas para os alunos 
em situação econômica desfavorecidas. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 33,33 
Sem Opinião 10 55,56 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponível a 
Instituição.  

Parcialmente 7 38,89 
Sim 3 16,67 
Sem Opinião 5 27,78 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Quantidade de discentes do UNAR 72 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 49 68,05 

DIMENSÃO 1 - MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1.1 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 9,80 - Aumentar o índice de conhecimento 
do PDI, entre os técnico-administrativos, 
por meio da divulgação dos meios de 
comunicação do UNAR; 
- Manter o PDI, disponível no site 
institucional; 
- A CPA, com a pró-reitoria, devem 
programar uma explicação a respeito do 
PDI, para maior conhecimento. 

Parcialmente 12 23,53 
Sim 27 52,94 
Sem Opinião 7 13,73 

1.2 Existe participação de todas as categorias acadêmicas para a concepção 
do PDI do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 8 16,33 - Melhorar as informações diante aos 
discentes dos técnico-administrativos 
quanto aos integrantes da concepção 
do PDI; 
- Aumentar a divulgação para toda a 
comunidade acadêmica, em específico 
os técnico-administrativos sobre a 
nomeação dos integrantes das 
Comissões de elaboração do PDI e a de 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 21 42,86 
Sem Opinião 15 30,61 
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Apoio; 
1.3 Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Ampliar a veiculação do PDI para 
melhor compreensão dos tópicos do 
PDI, através dos meios de comunicação 
existentes no UNAR; 
- A CPA, com a pró-reitoria 
administrativa devem programar uma 
explicação do entendimento do PDI 
para melhor compreensão da missão, 
valores e objetivos do UNAR; 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 7 14,29 

1.4 Existe coerência entre as ações praticadas pelo UNAR e o proposto em sua 
missão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 8,16 - A CPA, e a pró-reitoria administrativa, 
devem criar um planejamento, diante 
dos técnico-administrativos, com o 
intuito de aumentar o conhecimento das 
práticas pedagógicas condizentes com 
o PDI, que são orientadas para a 
educação de qualidade, voltadas para 
sustentabilidade e mediante a visão 
integradora; 

Parcialmente 6 12,24 
Sim 30 61,22 
Sem Opinião 9 18,37 

1.5 As ações praticadas pelo UNAR favorecem a articulação entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Incentivar a participação dos técnico-
administrativos nos cursos de extensão 
e dos grupos de pesquisas; 
- Continuar o fornecimento de cursos de 
extensão para os acadêmicos e toda a 
comunidade ar ararense e da região.  

Parcialmente 6 12,24 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 8 16,33 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
3.1 Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de alunos em 
situação econômica desfavorecida, por meio de concessão de bolsas próprias 
ou com parcerias governamentais. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Aumentar o conhecimento dos 
vínculos com agências e programas 
governamentais responsáveis pelas 
concessões de bolsas para os alunos 
em situação econômica desfavorecidas; 
- A CPA, com o Departamento de 

Parcialmente 7 14,29 
Sim 32 65,31 
Sem Opinião 9 18,37 
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Bolsas devem elaborar uma 
apresentação sobre as tais concessões 
de bolsas para a categoria de técnico-
administrativos. 

3.2 A política institucional favorece a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 8,16 - Aumentar a difusão do plano de 
acessibilidade do UNAR, mediante os 
meios de divulgação disponível a 
Instituição.  

Parcialmente 8 16,33 
Sim 25 51,06 
Sem Opinião 12 24,49 
 

Ao realizar a análise dos dados obtidos na autoavaliação, precisamente no 

Eixo 2, observa-se que eles apresentam os resultados, acima de cinquenta por 

cento, satisfatórios e aceitáveis. A instituição tem o PDI – evidenciado no Eixo 1 do 

presente relatório – que se refere ao papel da universidade dentro da sociedade em 

que está inserida e já a missão é uma declaração sobre o que a instituição é, sobre 

sua razão de ser.  

A definição de missão serve de critério geral para orientar a tomada de 

decisões, para definir objetivos e auxiliar na escolha das decisões estratégicas. É 

necessário que a missão tenha certa flexibilidade, a fim de acompanhar as 

mudanças ambientais. Periodicamente, é preciso repensar a missão da instituição. 

Mediante as respostas o UNAR necessita ter maior articulação quanto ao 

entendimento do PDI e da sua missão diante dos discentes dos cursos EAD e dos 

cursos de pós-graduação.  

A responsabilidade social do UNAR após a analise é considerada efetiva e 

relevante na comunidade acadêmica, tendo suas respostas consideradas 

satisfatórias. Entretanto, precisa de maior divulgação de ações para os docentes e 

discentes dos cursos de pós-graduação, tais como, cursos de extensão, congresso 

de iniciação científica, revistas acadêmicas eletrônicas, todas realizadas no UNAR e 

no âmbito avaliado. 

 Ressalta que o UNAR atua na inclusão social, no desenvolvimento 

econômico e social, do meio ambiente e da preservação da memória e do patrimônio 

cultural. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Neste eixo contempla três dimensões, ou seja, a Dimensão 2 – Políticas para 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

e a Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes. 

A respeito das atividades de ensino apresentam a interface fundamental entre 

a Instituição e a sociedade ao exercer seu desempenho mediante a formação 

científica, técnica e cultural dos acadêmicos. É mediante o ensino que o UNAR 

qualifica os jovens para acertadamente exercerem as inúmeras incumbências 

exigidas para o desenvolvimento social e econômico da região e do país e quanto 

mais variadas for essa relação maior será o cumprimento da missão institucional.    

A política de ensino será sistematizada na melhoria qualitativa dos cursos de 

graduação, na ampliação e fortalecimento de programas de pós-graduação, na 

implantação de novas formas de ensino, estruturadas com a tecnologia instalada, na 

revisão curricular. 

A concepção de novos conhecimentos demanda uma conduta 

institucionalizada, uma vez que os recursos orçamentários para a pesquisa são 

limitados e sua locação é feita geralmente em longo prazo, o UNAR desenvolverá 

ações para captar receitas extraorçamentárias, para cumprir o princípio de geradora 

de conhecimento.    

A política de pesquisa e iniciação científica será centrada na valorização da 

discussão acadêmica; no aperfeiçoamento da interação da graduação com a pós-

graduação e com a extensão; na consolidação de um grupo de docentes 

direcionados à investigação, visando a desenvolver novas ideias, novas técnicas, 

novos procedimentos, permitindo o surgimento de um centro de excelência, capaz 

de programar e gerenciar o conhecimento com o objetivo de melhoria do cotidiano 

da população. 

A política de extensão se pauta numa perspectiva curricular renovadora, de 

modo a contribuir para a vitalidade do processo acadêmico. As ações residirão no 

estabelecimento de um diálogo permanente e articulado com a sociedade, para 

possibilitar que indivíduos se apropriem de conhecimentos especializados, serviços 

e técnicas produzidos intramuros, visando à melhoria das condições da qualidade de 

vida da população.   
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A política de extensão consolida na importante interface do UNAR 

extramuros, que estabelece a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e 

extensão, na dimensão da iniciação científica, reafirmando esta – extensão – como 

relevante social com ênfase no processo acadêmico formativo dos estudantes do 

UNAR. 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Quantidade de docentes do UNAR 75 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 58 77,33 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso prepara os alunos para o efetivo exercício da profissão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o comprometimento 
profissional principalmente dos NDEs 
e colegiados dos cursos, para manter 
o excelente índice. 

Parcialmente 3 5,17 
Sim 55 94,83 
Sem Opinião 0 0,00 
2.2 As disciplinas ministradas são importantes para o mercado de trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom empenho dos NDEs e 
colegiados de cursos referentes à 
revisão ou sugestão dos conteúdos 
programáticos das disciplinas. 

Parcialmente 7 12,07 
Sim 51 87,93 
Sem Opinião 0 0,00 
2.3 O Curso proporciona oportunidade de crescimento profissional aos 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o comprometimento dos 
docentes nas práticas pedagógicas, e 
dos conhecimentos teóricos e práticos 
das áreas de atuação dos cursos. 

Parcialmente 5 8,62 
Sim 53 91,38 
Sem Opinião 0 0,00 
2.4 O Coordenador do Curso promove, por meio de reuniões, a interação 
entre os professores do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Continuar e consolidar as reuniões 
de colegiados e NDEs dos cursos. Parcialmente 12 20,69 

Sim 43 74,14 
Sem Opinião 0 0,00 
2.5 O Coordenador do Curso incentiva as atividades de ensino e extensão 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Ampliar os incentivos e as 
participações dos docentes em 
ofertarem os cursos de extensão. 

Parcialmente 9 15,52 
Sim 44 75,86 
Sem Opinião 2 3,45 
2.6 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos 
professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o bom entendimento 
do coordenador junto aos docentes 
quanto à divulgação dos seus 
atendimentos. 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 52 89,66 
Sem Opinião 0 0,00 
2.7 O Coordenador do Curso mantém comunicação constante com os 
professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar o bom relacionamento 
entre coordenadores e docentes para 
melhor desenvolvimento da Instituição 
como um todo e do ambiente de 
trabalho; 
- Consolidar a assiduidade das 
reuniões de Colegiados e NDEs de 
cursos. 

Parcialmente 2 6,90 
Sim 52 89,66 
Sem Opinião 4 3,45 

2.8 O Coordenador do Curso utiliza os resultados da avaliação institucional 
para tomada de decisões junto ao corpo docente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0,00 0,00 - Manter o bom índice pela utilização 
dos resultados da autoavaliação para 
as tomadas de decisões; 
- O coordenador e o NDEs dos cursos 
devem desenvolver um plano de ação, 
de acordo com os resultados da 
autoavaliação.  

Parcialmente 10 17,24 
Sim 44 75,86 
Sem Opinião 4 6,90 

2.9 O coordenador do curso propõe atualizações no Projeto Pedagógico de 
acordo com a legislação e parâmetros institucionais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Prosseguir com propostas de 
atualizações dos PPCs conforme 
legalidades vigentes para melhor 
desenvolvimento dos cursos e 
consequentemente dos alunos. 

Parcialmente 11 18,97 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 3 5,17 

2.10 O professor apresenta o plano de ensino da disciplina para os alunos 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Fortalecer esse ponto junto aos 
docentes nas reuniões de colegiados 
dos cursos e explicar da sua 
importância para os alunos e ao 
UNAR. 
- Os coordenadores podem acordar 
com os docentes a apresentação do 
plano de ensino com o mínimo de uma 
semana antes do inicio das aulas. 

Parcialmente 10 17,24 
Sim 43 68,97 
Sem Opinião 5 13,79 

2.11 O professor cumpre os conteúdos previstos no plano de ensino 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Solicitar aos docentes para 
continuarem ministrando os conteúdos 
programáticos de modo que seja 
cumprido no decorrer do semestre 
para o bom desenvolvimento dos 
alunos e dos cursos; 
- Prosseguir com o preenchimento do 
cronograma das aulas previstas no 
semestre, nos planos de ensino, com o 
propósito de  manter bom esse índice. 

Parcialmente 3 5,17 
Sim 50 86,21 
Sem Opinião 5 8,62 

2.12 O professor utiliza o tempo da aula de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Permanecer bom, o índice de 
aproveitamento das aulas, em relação 
ao seu tempo.  

Parcialmente 2 3,45 
Sim 45 77,59 
Sem Opinião 9 15,52 
2.13 O professor utiliza recursos que facilitam a aprendizagem durante a aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as práticas 
pedagógicas das quais os alunos 
possam assimilar da melhor maneira 
os conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR.  

Parcialmente 7 12,07 
Sim 45 77,59 
Sem Opinião 6 10,34 

2.14 Os alunos conhecem os critérios da avaliação da disciplina 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o conhecimento aos 
alunos sobre os critérios de avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 49 84,48 
Sem Opinião 3 5,17 
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critérios de avaliação; 
2.15 A avaliação é compatível com os assuntos desenvolvidos nas aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos 
programarem revisão de conteúdos 
para a aplicação das avaliações. 

Parcialmente 4 6,90 
Sim 46 79,31 
Sem Opinião 8 13,79 

2.16 O resultado da avaliação é analisado com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Orientar aos docentes em reuniões 
de colegiados sobre a importância das 
correções das avaliações com os 
alunos; 
- Realizar a correção das avaliações 
junto aos alunos e tirar as dúvidas das 
dificuldades encontradas para melhor 
desenvolvimento acadêmico. 
- As dificuldades encontradas devem 
ser trabalhadas para o bom 
desempenho no ENADE. 

Parcialmente 10 16,95 
Sim 41 69,49 
Sem Opinião 6 13,56 

2.17 O professor trabalha as dificuldades que os alunos tiveram na avaliação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,26 - Continuar com o índice oportuno 
através das correções das avaliações 
junto com os alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas. 

Parcialmente 9 15,79 
Sim 39 68,42 
Sem Opinião 6 10,53 

2.18 Os alunos ficam atentos às explicações do professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Prosseguir com o bom índice, por 
meio de didáticas pedagógicas que 
apreendem o interesse dos alunos; 
- Utilizar recursos didáticos atualizados 
e que facilitem a didática do docente; 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 45 77,59 
Sem Opinião 5 8,62 

2.19 Os alunos participam das atividades propostas pelo professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 0,00 - Manter o índice de modo satisfatório; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o Parcialmente 11 17,24 
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Sim 42 68,97 construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 
- Preparar atividades pedagógicas 
inovadoras com o auxilio de softwares, 
portais de pesquisas, fóruns, chats, 
redes sociais (blogs, twitter, facebook), 
produção de vídeos, entre outros. 

Sem Opinião 2 13,79 

2.20 O UNAR incentiva a prática de pesquisa e extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Manter, ampliar o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Parcialmente 8 13,79 
Sim 46 79,31 
Sem Opinião 3 5,17 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Aumentar o departamento de 
Marketing e Comunicação no UNAR, 
principalmente em relação à 
comunidade ararense e regional; 
- Noticiar permanentemente os 
eventos de caráter acadêmico, social 
ou cultural realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 9 15,52 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 6 10,34 

4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 10 17,21 - Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir 
as informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os docentes; 

Parcialmente 9 15,52 
Sim 36 62,07 
Sem Opinião 3 5,17 
4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 15 25,86 - Consolidar a política da ouvidoria 
entre os docentes do UNAR; 
- Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 

Parcialmente 7 12,07 
Sim 32 55,17 
Sem Opinião 4 6,90 
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ouvidoria;  
4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 6 10,34 - Manter o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade; 
- Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações 
do UNAR na sociedade. 

Parcialmente 2 3,45 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 8 13,79 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários dos Departamentos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Continuar com o bom índice de 
agilidade dos atendimentos aos alunos 
pelos funcionários dos departamentos 
do UNAR; 

Parcialmente 12 20,69 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 2 3,45 
9.2 Os funcionários dos Departamentos do UNAR tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Permanecer com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários dos departamentos do 
UNAR. 

Parcialmente 7 12,07 
Sim 43 74,14 
Sem Opinião 5 8,62 
9.3 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são 
prontos para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 9 15,25 
Sim 45 76,27 
Sem Opinião 5 8,47 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 11 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 7 63,33 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso prepara os alunos para o efetivo exercício da profissão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar o comprometimento 
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Parcialmente 2 28,57 profissional principalmente dos NDEs 
e colegiados dos cursos, para elevar 
de bom para melhor percentual o 
índice; 

Sim 5 71,43 
Sem Opinião 0 0,00 

2.2 As disciplinas ministradas são importantes para o mercado de trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar o bom empenho dos 
NDEs e colegiados de cursos 
referentes à revisão ou sugestão dos 
conteúdos programáticos das 
disciplinas; 
- Aumentar o número de reuniões 
entre NDEs e colegiados de cursos. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 1 14,29 

2.3 O Curso proporciona oportunidade de crescimento profissional aos 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o comprometimento dos 
docentes nas práticas pedagógicas, e 
dos conhecimentos teóricos e práticos 
das áreas de atuação dos cursos. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 0 0,00 
2.4 O Coordenador do Curso promove, por meio de reuniões, a interação 
entre os professores do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar e ampliar as reuniões de 
colegiados e NDEs dos cursos. Parcialmente 0 0,00 

Sim 4 57,14 
Sem Opinião 3 42,86 
2.5 O Coordenador do Curso incentiva as atividades de ensino e extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Ampliar os incentivos e as 
participações dos docentes em 
ofertarem os cursos de extensão. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 0 0,00 
2.6 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos 
professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar o entendimento do 
coordenador junto aos docentes 
quanto à divulgação dos seus 
atendimentos. 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 
2.7 O Coordenador do Curso mantém comunicação constante com os 
professores 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar o bom relacionamento 
entre coordenadores e docentes para 
melhor desenvolvimento da Instituição 
como um todo e do ambiente de 
trabalho; 
- Aumentar a assiduidade das reuniões 
de Colegiados e NDEs de cursos. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 0 0,00 

2.8 O Coordenador do Curso utiliza os resultados da avaliação institucional 
para tomada de decisões junto ao corpo docente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - O coordenador deve junto aos 
docentes utilizar os resultados da 
autoavaliação para as tomadas de 
decisões, afim de, elevar o 
entendimento dos docentes quanto a 
esse tópico; 
- O coordenador e o NDEs dos cursos 
devem desenvolver um plano de ação, 
de acordo com os resultados da 
autoavaliação.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 5 71,43 

2.9 O coordenador do curso propõe atualizações no Projeto Pedagógico de 
acordo com a legislação e parâmetros institucionais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - O coordenador deve ampliar as 
propostas de atualizações dos PPCs, 
conforme legalidades vigentes para 
melhor desenvolvimento dos cursos e 
consequentemente dos alunos; 
- Divulgar entre os docentes de pós-
graduação as sugestões e alterações 
realizadas nos cursos.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 6 85,71 

2.10 O professor apresenta o plano de ensino da disciplina para os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar esse índice de modo a 
elucidar esse ponto junto aos docentes 
nas reuniões de colegiados dos cursos 
e sobre a sua importância para os 
alunos e ao UNAR; 
- O coordenador pode acordar com os 
docentes a apresentação do plano de 
ensino com o mínimo de uma semana 
antes do inicio das aulas. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 

2.11 O professor cumpre os conteúdos previstos no plano de ensino 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Solicitar aos docentes para 
ministrarem os conteúdos 
programáticos de modo que seja 
cumprido no decorrer do semestre 
para o bom desenvolvimento dos 
alunos e dos cursos; 
- Continuar com o preenchimento do 
cronograma das aulas previstas no 
semestre, nos planos de ensino, com o 
propósito de elevar esse índice. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 0 0,00 

2.12 O professor utiliza o tempo da aula de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Permanecer bom, o índice de 
aproveitamento das aulas, em relação 
ao seu tempo.  

Parcialmente 2 28,57 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 0 0,00 
2.13 O professor utiliza recursos que facilitam a aprendizagem durante a aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as práticas 
pedagógicas das quais os alunos 
possam assimilar da melhor maneira 
os conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR.  

Parcialmente 1 14,29 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 0 0,00 

2.14 Os alunos conhecem os critérios da avaliação da disciplina 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Prosseguir com o conhecimento aos 
alunos sobre os critérios de avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 
critérios de avaliação; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 0 0,00 

2.15 A avaliação é compatível com os assuntos desenvolvidos nas aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos 
programarem revisão de conteúdos 
para a aplicação das avaliações. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 0 0,00 

2.16 O resultado da avaliação é analisado com os alunos 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Orientar aos docentes em reuniões 
de colegiados sobre a importância das 
correções das avaliações com os 
alunos; 
- Realizar a correção das avaliações 
junto aos alunos e tirar as dúvidas das 
dificuldades encontradas para melhor 
desenvolvimento acadêmico. 
- As dificuldades encontradas devem 
ser trabalhadas para o bom 
desempenho no ENADE. 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 

2.17 O professor trabalha as dificuldades que os alunos tiveram na avaliação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - O coordenador dos cursos deve 
explicar aos docentes a importância de 
trabalharem as dificuldades 
encontradas nas avaliações; 
- Aumentar o índice através das 
correções das avaliações junto com os 
alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas. 

Parcialmente 4 57,14 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 0 0,00 

2.18 Os alunos ficam atentos às explicações do professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 28,57 - Aumentar índice, por meio de 
didáticas pedagógicas que apreendem 
o interesse dos alunos; 
- Utilizar recursos didáticos atualizados 
e que facilitem a didática do docente; 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 0 0,00 

2.19 Os alunos participam das atividades propostas pelo professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Elevar o índice de modo satisfatório; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o 
construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 
- Preparar atividades pedagógicas 
inovadoras com o auxilio de softwares, 
portais de pesquisas, fóruns, chats, 
redes sociais (blogs, twitter, facebook), 
produção de vídeos, entre outros. 

Parcialmente 4 57,14 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 0 0,00 

2.20 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 
Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 1 14,29 - Ampliar o fornecimento e a 

participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 0 0,00 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar o departamento de 
Marketing e Comunicação no UNAR, 
principalmente em relação à 
comunidade ararense e regional; 
- Noticiar permanentemente os 
eventos de caráter acadêmico, social 
ou cultural realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 

4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir 
as informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os docentes; 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 1 14,29 
4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o conhecimento entre os 
docentes de pós-graduação do UNAR, 
a respeito da política da ouvidoria; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 1 14,29 
4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Elevar o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade de acordo com os 
docentes de pós-graduação; 
- Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 2 28,57 
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do UNAR na sociedade. 
DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários dos Departamentos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários dos departamentos do 
UNAR; 
- Fornecer cursos de aprimoramentos 
ou reciclagem aos funcionários dos 
departamentos do UNAR; 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 2 28,57 

9.2 Os funcionários dos Departamentos do UNAR tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar índice de bom tratamento 
aos alunos pelos funcionários dos 
departamentos do UNAR; 
- Remanejar funcionários que não 
possuem qualificação de 
relacionamento interpessoal dos 
setores que operam com o 
atendimento aos alunos. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 1 14,29 

9.3 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são 
prontos para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar o uso da biblioteca pelos 
alunos e docentes da pós-graduação, 
com o intuito melhores resultados no 
índice de tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 6 85,71 

 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS COORDENADORES – CURSOS 

PRESENCIAIS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 10 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 6 60,00 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso prepara os alunos para o efetivo exercício da profissão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o comprometimento 
profissional principalmente dos NDEs Parcialmente 0 0,00 
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Sim 6 100,00 e colegiados dos cursos, para manter 
o excelente índice. Sem Opinião 0 0,00 

2.2 As disciplinas ministradas são importantes para o mercado de trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom empenho dos NDEs e 
colegiados de cursos referentes à 
revisão ou sugestão dos conteúdos 
programáticos das disciplinas. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
2.3 O Curso proporciona oportunidade de crescimento profissional aos 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o comprometimento 
dos docentes nas práticas 
pedagógicas, e dos conhecimentos 
teóricos e práticos das áreas de 
atuação dos cursos. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

2.4 O Coordenador do Curso promove, por meio de reuniões, a interação 
entre os professores do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as reuniões de 
colegiados e NDEs dos cursos. Parcialmente 0 0,00 

Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
2.5 O Coordenador do Curso incentiva as atividades de ensino e extensão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com os incentivos e 
participações dos coordenadores em 
atividades de ensino e os cursos ou 
projetos de extensão; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
2.6 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos 
professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar o bom entendimento do 
coordenador junto aos docentes 
quanto à divulgação dos seus 
atendimentos. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 
2.7 O Coordenador do Curso mantém comunicação constante com os 
professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar o bom relacionamento 
entre coordenadores e docentes para Parcialmente 0 0,00 
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Sim 5 83,33 melhor desenvolvimento da Instituição 
como um todo e do ambiente de 
trabalho; 
- Consolidar a assiduidade das 
reuniões de Colegiados e NDEs de 
cursos. 

Sem Opinião 1 16,67 

2.8 O Coordenador do Curso utiliza os resultados da avaliação institucional 
para tomada de decisões junto ao corpo docente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom índice pela utilização 
dos resultados da autoavaliação para 
as tomadas de decisões; 
- O coordenador e o NDEs dos cursos 
devem desenvolver um plano de ação, 
de acordo com os resultados da 
autoavaliação.  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

2.9 O coordenador do curso propõe atualizações no Projeto Pedagógico de 
acordo com a legislação e parâmetros institucionais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Ampliar e avaliar as propostas de 
atualizações dos PPCs conforme 
legalidades vigentes para melhor 
desenvolvimento dos cursos e 
consequentemente dos alunos. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 

2.10 O professor apresenta o plano de ensino da disciplina para os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Analisar esse ponto junto aos 
docentes nas reuniões de colegiados 
dos cursos e explicar da sua 
importância para os alunos e ao 
UNAR. 
- Os coordenadores podem acordar 
com os docentes a apresentação do 
plano de ensino com o mínimo de uma 
semana antes do inicio das aulas. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 

2.11 O professor cumpre os conteúdos previstos no plano de ensino 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom índice para o 
cumprimento dos conteúdos previstos 
nos planos de ensino; 
- Solicitar aos docentes para continuar 
ministrando os conteúdos 
programáticos de modo que seja 
cumprido no decorrer do semestre 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
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para o bom desenvolvimento dos 
alunos e dos cursos; 
- Prosseguir com o preenchimento do 
cronograma das aulas previstas no 
semestre, nos planos de ensino, com o 
propósito de manter bom esse índice. 

2.12 O professor utiliza o tempo da aula de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar esse índice de 
aproveitamento das aulas, em relação 
ao seu tempo em consonante do 
coordenador para os docentes; 
- Os coordenadores devem explicar 
aos docentes o seu ponto de vista 
sobre esse tema e esmerar afim de 
melhorias. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 

2.13 O professor utiliza recursos que facilitam a aprendizagem durante a aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com as práticas 
pedagógicas das quais os alunos 
possam assimilar da melhor maneira 
os conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR.  

Parcialmente 2 33,33 
Sim 3 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

2.14 Os alunos conhecem os critérios da avaliação da disciplina 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o conhecimento aos 
alunos sobre os critérios de avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 
critérios de avaliação; 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

2.15 A avaliação é compatível com os assuntos desenvolvidos nas aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Elevar a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos o 
coordenador pode orientar aos 
docentes em programarem revisão de 
conteúdos para a aplicação das 
avaliações. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 

2.16 O resultado da avaliação é analisado com os alunos 
Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 0 0,00 - Orientar aos docentes em reuniões 

de colegiados sobre a importância das 
correções das avaliações com os 
alunos; 
- Realizar a correção das avaliações 
junto aos alunos e tirar as dúvidas das 
dificuldades encontradas para melhor 
desenvolvimento acadêmico. 
- As dificuldades encontradas devem 
ser trabalhadas para o bom 
desempenho no ENADE. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 3 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 

2.17 O professor trabalha as dificuldades que os alunos tiveram na avaliação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Aumentar o porcentual do índice 
através das correções das avaliações 
junto com os alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 

2.18 Os alunos ficam atentos às explicações do professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Os coordenadores, na sua 
perspectiva necessitam incumbir os 
docentes a utilizarem didáticas 
pedagógicas que apreendem o 
interesse dos alunos; 
- Utilizar recursos didáticos atualizados 
e que facilitem a didática do docente; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 

2.19 Os alunos participam das atividades propostas pelo professor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de modo aceitável; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o 
construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 
- Preparar atividades pedagógicas 
inovadoras com o auxilio de softwares, 
portais de pesquisas, fóruns, chats, 
redes sociais (blogs, twitter, facebook), 
produção de vídeos, entre outros. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 2 33,33 

2.20 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Fortalecer o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos Parcialmente 1 16,67 
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Sim 4 66,67 de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Sem Opinião 1 16,67 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Noticiar permanentemente os 
eventos de caráter acadêmico, social 
ou cultural realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 
4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir 
as informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os coordenadores e 
UNAR; 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 0 0,00 

4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar a política da ouvidoria 
entre os docentes do UNAR; 
- Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 
ouvidoria;  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 

4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade; 
- Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações 
do UNAR na sociedade. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários dos Departamentos do UNAR 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar o bom índice de agilidade 
dos atendimentos aos alunos pelos 
funcionários dos departamentos do 
UNAR; 
- Elaborar e/ou efetivar o procedimento 
de solicitação para agilizar as 
respostas aos alunos 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 

9.2 Os funcionários dos Departamentos do UNAR tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Permanecer com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários dos departamentos do 
UNAR. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
9.3 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são 
prontos para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,0 
Sem Opinião 0 0,00 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

Quantidade de discentes do UNAR 850 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 687 80,82 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso está contribuindo para a sua formação profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Prosseguir com o comprometimento 
profissional principalmente dos NDEs 
e colegiados dos cursos, para manter 
bom o índice. 

Parcialmente 226 32,90 
Sim 426 62,01 
Sem Opinião 21 3,06 
2.2 No seu trabalho profissional, você já empregou ou utiliza os conceitos das 
disciplinas ministradas no curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 1,02 - Manter o bom empenho dos NDEs 
e colegiados de cursos referentes à 
revisão ou sugestão dos conteúdos 
programáticos das disciplinas. 

Parcialmente 117 17,02 
Sim 543 78,92 
Sem Opinião 21 3,05 
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2.3 O Curso está correspondendo as suas expectativas profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Manter o comprometimento dos 
docentes nas práticas pedagógicas, e 
dos conhecimentos teóricos e 
práticos das áreas de atuação dos 
cursos. 

Parcialmente 179 26,06 
Sim 467 67,98 
Sem Opinião 27 3,93 

2.4 O Coordenador do Curso tem interesse em resolver os problemas 
acadêmicos dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 55 8,01 - Manter o dinamismo nas resoluções 
dos problemas acadêmicos dos 
alunos; 

Parcialmente 137 19,94 
Sim 468 68,12 
Sem Opinião 27 3,93 
2.5 O Coordenador do Curso indica, com agilidade, como o aluno deve 
proceder para resolver seus problemas acadêmicos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 69 10,04 - Manter satisfatório o índice; 
- Divulgar sempre os horários de 
atendimentos dos coordenadores aos 
alunos; 
- Aumentar o dinamismo do 
coordenador em assessorar o aluno 
na melhor maneira de resolver seus 
problemas 

Parcialmente 137 19,94 
Sim 440 64,05 
Sem Opinião 41 5,97 

2.6 O Coordenador do Curso procura esclarecer as dúvidas dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter bom o índice de 
esclarecimento do coordenador para 
com os alunos; 
- Divulgar os horários de atendimento 
dos coordenadores aos acadêmicos. 

Parcialmente 124 18,05 
Sim 481 70,01 
Sem Opinião 41 5,97 

2.7 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 34 4,95 - Prosseguir com o bom 
entendimento entre coordenadores 
de cursos e alunos 

Parcialmente 96 13,97 
Sim 495 72,05 
Sem Opinião 62 9,02 
2.8 Os professores apresentam o plano de ensino no primeiro dia de aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Prosseguir com a apresentação dos 
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Parcialmente 55 8,01 planos de ensinos no primeiro dia de 
aula; 
- Os coordenadores em reuniões de 
colegiados podem informarem 
sempre da importância da elaboração 
do plano de ensino e sua 
apresentação no primeiro dia de aula 
aos alunos. 

Sim 563 81,95 
Sem Opinião 48 6,99 

2.9 Os professores apresentam os conteúdos de forma dinâmica, envolvendo 
o aluno durante as aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 27 3,93 - Consolidar práticas pedagógicas 
das quais os alunos possam 
assimilar da melhor maneira os 
conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR; 
 

Parcialmente 275 40,03 
Sim 344 50,07 
Sem Opinião 41 5,97 

2.10 Os professores cumprem todos os conteúdos programáticos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Solicitar aos docentes para ministrar 
os conteúdos programáticos de modo 
que seja cumprido no decorrer do 
semestre para o bom 
desenvolvimento dos alunos e dos 
cursos; 
- Preencher o plano de ensino e que 
quinzenalmente o docente mostre a 
turma a respeito do andamento do 
conteúdo ministrado. 

Parcialmente 240 34,93 
Sim 379 55,17 
Sem Opinião 27 3,93 

2.11 Os professores utilizam exemplos como os conteúdos das disciplinas 
podem ser aplicados na profissão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 27 3,93 - Prosseguir com a exemplificação 
teórica das disciplinas aplicada na 
prática das áreas da profissão; 
- Utilizar software e/ou aulas 
laboratoriais, a fim de, explicitar da 
melhor maneira, a teoria.  

Parcialmente 82 11,94 
Sim 537 78,17 
Sem Opinião 41 5,97 

2.12 O professor utiliza o tempo da aula de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 89 12,95 - Manter, contudo aprimorar o índice 
de aproveitamento das aulas, em 
relação ao seu tempo; 

Parcialmente 151 21,98 
Sim 413 60,12 
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Sem Opinião 34 4,95 
2.13 Os professores utilizam recursos que facilitam a aprendizagem durante a 
aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 62 9,02 - Consolidar práticas pedagógicas 
das quais os alunos possam 
assimilar da melhor maneira os 
conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR;  

Parcialmente 227 33,04 
Sim 357 51,97 
Sem Opinião 41 5,97 

2.14 Você conhece os critérios das avaliações das disciplinas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Prosseguir com o conhecimento aos 
alunos sobre os critérios de 
avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 
critérios de avaliação; 

Parcialmente 69 10,04 
Sim 597 86,90 
Sem Opinião 7 1,02 

2.15 As avaliações são compatíveis com os assuntos desenvolvidos nas aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 48 6,99 - Manter a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos 
programarem revisão de conteúdos 
para a aplicação das avaliações. 

Parcialmente 158 23,00 
Sim 481 70,01 
Sem Opinião 0 0,00 

2.16 Os resultados das avaliações são analisados com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 110 16,01 - Orientar aos docentes em reuniões 
de colegiados sobre a importância 
das correções das avaliações com os 
alunos; 
- Realizar a correção das avaliações 
junto aos alunos e tirar as dúvidas 
das dificuldades encontradas para 
melhor desenvolvimento acadêmico. 
- As dificuldades encontradas devem 
ser trabalhadas para o bom 
desempenho no ENADE. 

Parcialmente 199 28,97 
Sim 351 51,09 
Sem Opinião 27 3,93 

2.17 Os professores trabalham as dificuldades que os alunos tiveram na 
avaliação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 103 14,99 - Consolida o índice oportuno através 
das correções das avaliações junto 
com os alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas; 
- Fazer uso, caso necessário, de 
listas de exercícios para resolução 
em período extraclasse. 

Parcialmente 289 42,07 
Sim 261 37,99 
Sem Opinião 34 4,95 

2.18 Os alunos participam das atividades propostas pelos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Manter o índice de modo 
satisfatório; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o 
construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 
- Preparar atividades pedagógicas 
inovadoras com o auxilio de 
softwares, portais de pesquisas, 
fóruns, chats, redes sociais (blogs, 
twitter, facebook), produção de 
vídeos, entre outros. 

Parcialmente 220 32,02 
Sim 412 59,97 
Sem Opinião 41 5,97 

2.19 Os alunos ficam atentos às explicações dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Elevar o índice, por meio de 
didáticas pedagógicas que 
apreendem o interesse dos alunos; 
- Utilizar recursos didáticos 
atualizados e que facilitem a didática 
do docente; 

Parcialmente 206 29,99 
Sim 344 50,07 
Sem Opinião 116 16,89 

2.20 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter, ampliar o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Parcialmente 151 21,98 
Sim 413 60,12 
Sem Opinião 82 11,94 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
UNAR 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 69 10,04 - Noticiar permanentemente os 

eventos de caráter acadêmico, social 
ou cultural realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 14 2,04 
Sim 508 73,94 
Sem Opinião 96 13,97 
4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 82 11,94 - Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir 
as informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os docentes; 

Parcialmente 124 18,05 
Sim 426 62,01 
Sem Opinião 55 8,01 
4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 
ouvidoria;  
-Manter o bom índice entre os 
discentes; 

Parcialmente 69 10,04 
Sim 481 71,32 
Sem Opinião 87 12,66 

4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 82 11,94 - Manter o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade; 
- Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações 
do UNAR na sociedade. 

Parcialmente 34 4,95 
Sim 447 65,07 
Sem Opinião 124 18,05 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários da Secretaria 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 82 11,94 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários da secretária do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações.  

Parcialmente 151 21,98 
Sim 406 59,10 
Sem Opinião 48 6,99 

9.2 Os funcionários da Secretaria tratam com respeito os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 48 6,99 - Manter o bom tratamento dos 
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Parcialmente 63 9,17 funcionários da secretária para os 
alunos; Sim 502 73,07 

Sem Opinião 74 10,777 
9.3 As solicitações dos professores são respondidas com agilidade pelos 
funcionários do Departamento Financeiro 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários do financeiro do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações financeiras.  

Parcialmente 110 16,01 
Sim 453 65,94 
Sem Opinião 103 14,49 

9.4 Os funcionários do Departamento Financeiro tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter o bom tratamento dos 
funcionários do departamento 
financeiro para os alunos; 

Parcialmente 151 21,98 
Sim 481 70,01 
Sem Opinião 14 2,04 
9.5 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários do Departamento de Bolsas  

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Prosseguir com o bom tratamento 
dos funcionários do departamento de 
bolsas para os alunos; 

Parcialmente 34 4,95 
Sim 529 77,00 
Sem Opinião 103 14,99 
9.6 Os funcionários do Departamento de Bolsas tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 1,02 - Prosseguir com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários do departamento de 
bolsas do UNAR. 

Parcialmente 27 3,93 
Sim 536 78,02 
Sem Opinião 117 17,03 
9.7 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são 
prontos para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 13 1,89 - Continuar com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 21 3,06 
Sim 502 73,07 
Sem Opinião 151 21,98 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – EAD 
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Quantidade de discentes do UNAR 400 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 237 59,25 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso está contribuindo para a sua formação profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 26 10,97 - Prosseguir com o comprometimento 
profissional principalmente dos NDEs 
e colegiados dos cursos, para manter 
o bom índice. 

Parcialmente 36 15,19 
Sim 161 67,93 
Sem Opinião 14 5,91 
2.2 No seu trabalho profissional, você já empregou ou utiliza os conceitos das 
disciplinas ministradas no curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 8,86 - Manter o bom empenho dos NDEs 
e colegiados de cursos referentes à 
revisão ou sugestão dos conteúdos 
programáticos das disciplinas. 

Parcialmente 43 18,14 
Sim 168 70,89 
Sem Opinião 5 2,11 
2.3 O Curso está correspondendo as suas expectativas profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 24 10,08 - Manter o comprometimento dos 
docentes nas práticas pedagógicas, e 
dos conhecimentos teóricos e 
práticos das áreas de atuação dos 
cursos; 

Parcialmente 26 15,13 
Sim 171 71,85 
Sem Opinião 7 2,95 

2.4 O Coordenador do Curso tem interesse em resolver os problemas 
acadêmicos dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Elevar o dinamismo nas resoluções 
dos problemas acadêmicos dos 
alunos; 
- Consolidar o empenho nas 
resoluções dos problemas dos 
alunos. 

Parcialmente 87 36,71 
Sim 121 51,05 
Sem Opinião 17 7,07 

2.5 O Coordenador do Curso indica, com agilidade, como o aluno deve 
proceder para resolver seus problemas acadêmicos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 90 37,97 - Aumentar o índice; 
- Divulgar sempre os horários de 
atendimentos dos coordenadores aos 
alunos; 
- Aumentar o dinamismo do 
coordenador em assessorar o aluno 

Parcialmente 28 11,81 
Sim 114 48,10 
Sem Opinião 5 2,11 
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na melhor maneira de resolver seus 
problemas 

2.6 O Coordenador do Curso procura esclarecer as dúvidas dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 25 2,11 - Manter bom o índice de 
esclarecimento do coordenador para 
com os alunos; 
- Divulgar os horários de atendimento 
dos coordenadores aos acadêmicos. 

Parcialmente 78 32,91 
Sim 154 64,98 
Sem Opinião 0 0,00 

2.7 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 78 32,91 - Os coordenadores devem informar 
o horário de entendimento aos 
alunos; 

Parcialmente 52 21,94 
Sim 102 43,04 
Sem Opinião 5 2,11 
2.8 Os professores apresentam o plano de ensino na primeira vídeo-aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 33 13,92 - Consolidar a prática de 
apresentação do plano de ensino na 
primeira vídeo-aula; 
- Os coordenadores podem acordar 
com os docentes o plano de ensino 
antes das gravações;  

Parcialmente 76 32,07 
Sim 121 51,05 
Sem Opinião 7 2,95 

2.9 Os professores apresentam os conteúdos de forma dinâmica, durante as 
vídeo-aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 2,11 - Manter as práticas pedagógicas das 
quais os alunos possam assimilar da 
melhor maneira os conteúdos 
ministrados, a fim de, aperfeiçoar o 
processo de ensino-aprendizagem no 
UNAR; 
 

Parcialmente 38 16,03 
Sim 182 76,79 
Sem Opinião 12 5,06 

2.10 Os professores cumprem todos os conteúdos programáticos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 17 7,17 - Manter os conteúdos programáticos 
de modo que seja cumprido no 
decorrer do semestre para o bom 
desenvolvimento dos alunos e dos 
cursos; 

Parcialmente 47 19,83 
Sim 171 72,15 
Sem Opinião 2 0,84 

2.11 Os professores utilizam exemplos como os conteúdos das disciplinas 
podem ser aplicados na profissão 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,81 - Manter o índice de modo satisfatório 
- Prosseguir com a exemplificação 
teórica das disciplinas aplicada na 
prática das áreas da profissão; 
- Utilizar software e/ou aulas 
laboratoriais, a fim de, explicitar da 
melhor maneira, a teoria.  

Parcialmente 85 36,02 
Sim 142 60,17 
Sem Opinião 0 0,00 

2.12 O professor utiliza o tempo da vídeo-aulas de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 17 7,17 - Manter, contudo aprimorar o índice 
de aproveitamento das vídeos-aulas, 
em relação ao seu tempo; 

Parcialmente 36 15,19 
Sim 186 76,79 
Sem Opinião 2 0,84 
2.13 Os professores utilizam recursos que facilitam a aprendizagem durante as 
vídeo-aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Manter as práticas pedagógicas das 
quais os alunos possam assimilar da 
melhor maneira os conteúdos 
ministrados, a fim de, aperfeiçoar o 
processo de ensino-aprendizagem no 
UNAR;  

Parcialmente 45 18,99 
Sim 173 73,00 
Sem Opinião 7 2,95 

2.14 Você conhece os critérios das avaliações das disciplinas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 52 21,94 - Prosseguir com o conhecimento aos 
alunos sobre os critérios de 
avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 
critérios de avaliação; 

Parcialmente 40 16,88 
Sim 143 60,34 
Sem Opinião 2 0,84 

2.15 As avaliações são compatíveis com os assuntos desenvolvidos nas 
vídeo-aulas e os materiais didáticos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 26 10,97 - Manter a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos 
programarem revisão de conteúdos 
para a aplicação das avaliações. 

Parcialmente 36 15,19 
Sim 168 70,89 
Sem Opinião 7 2,95 

2.16 Os professores trabalham as dificuldades que os alunos tiveram nas 
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avaliações 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 73 30,80 - Consolida o índice oportuno através 
das correções das avaliações junto 
com os alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas. 

Parcialmente 36 15,19 
Sim 102 43,04 
Sem Opinião 26 10,97 

2.17 O tutor demonstra conhecer o conteúdo das disciplinas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 19 8,02 - Manter o bom índice através do 
comprometimento dos tutores.  Parcialmente 38 16,03 

Sim 173 73,00 
Sem Opinião 7 2,95 
2.18 O tutor auxilia no esclarecimento das dúvidas dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 28 11,81 - Consolidar o protocolo de 
atendimento aos alunos; 
- Aumentar a articulação entre tutores 
e alunos.  

Parcialmente 85 35,86 
Sim 122 51,48 
Sem Opinião 2 0,84 
2.19 O tutor auxilia no desenvolvimento das atividades disponibilizadas no 
portal 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 26 10,97 - Prosseguir com o bom índice; 
- Elucidar aos tutores sobre a 
importante função que possuem no 
aprendizado dos alunos. 

Parcialmente 45 18,99 
Sim 157 66,24 
Sem Opinião 9 3,80 
2.20 O tutor dá retorno das aprendizagens adquiridas pelos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 100 42,19 - Elevar o índice para o parâmetro 
bom; 
- Consolidar prazos para retornos às 
atividades postadas pelos alunos. 

Parcialmente 5 2,11 
Sim 127 53,59 
Sem Opinião 5 2,11 
2.21 Os alunos participam das atividades propostas pelo professor na 
plataforma, por meio de fóruns, debates, videoconferências ou similares. 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,8 - Manter o índice de modo 
satisfatório; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o 
construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 

Parcialmente 28 11,81 
Sim 183 77,22 
Sem Opinião 17 7,17 
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- Preparar atividades pedagógicas 
inovadoras com o auxilio de 
softwares, portais de pesquisas, 
fóruns, chats, redes sociais (blogs, 
twitter, facebook), produção de 
vídeos, entre outros. 

2.22 Os alunos postam as atividades propostas pelos professores na data 
correta 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Manter o bom índice das postagens 
das atividades propostas pelos 
professores nas datas corretas; 
 

Parcialmente 19 6,02 
Sim 185 78,06 
Sem Opinião 24 10,13 
2.23 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 19 8,02 - Manter, ampliar o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Parcialmente 21 8,86 
Sim 140 59,07 
Sem Opinião 57 24,05 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 28 11,81 - Noticiar permanentemente os eventos 
de caráter acadêmico, social ou cultural 
realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 21 9,28 
Sim 166 70,04 
Sem Opinião 21 8,86 
4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 5,91 - Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir as 
informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os docentes; 

Parcialmente 31 13,08 
Sim 156 65,82 
Sem Opinião 36 15,19 
4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 8,86 - Realizar uma pesquisa para encontrar 
o contratempo e reparar a deficiência; Parcialmente 33 13,92 
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Sim 60 25,32 - Consolidar a política da ouvidoria 
entre os docentes do UNAR; 
- Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 
ouvidoria;  

Sem Opinião 123 51,90 

4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 24 10,08 - Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações do 
UNAR na sociedade; 
- Elevar o índice de modo satisfatório. 

Parcialmente 36 15,13 
Sim 100 42,02 
Sem Opinião 78 32,77 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários da Secretaria 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 36 15,13 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários da secretária do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações.  

Parcialmente 62 26,04 
Sim 135 56,72 
Sem Opinião 5 2,10 

9.2 Os funcionários da Secretaria tratam com respeito os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 16 6,75 - Manter o bom tratamento dos 
funcionários da secretária para os 
alunos; 

Parcialmente 43 18,14 
Sim 159 67,09 
Sem Opinião 19 8,02 
9.3 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários do Departamento Financeiro 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 28 11,81 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários do financeiro do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações financeiras.  

Parcialmente 19 8,02 
Sim 79 33,33 
Sem Opinião 111 46,84 

9.4 Os funcionários do Departamento Financeiro tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 24 10,13 - Aumentar o bom tratamento dos 
funcionários do departamento financeiro 
para os alunos; 

Parcialmente 2 0,84 
Sim 135 59,69 
Sem Opinião 76 32,07 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de discentes do UNAR 27 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 18 66,66 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 O Curso está contribuindo para a sua formação profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Prosseguir com o comprometimento 
profissional principalmente dos NDEs 
e colegiados dos cursos, para manter 
bom o índice. 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 14 77,78 
Sem Opinião 0 0,00 
2.2 No seu trabalho profissional, você já empregou ou utiliza os conceitos das 
disciplinas ministradas no curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter o bom empenho dos NDEs 
e colegiados de cursos referentes à 
revisão ou sugestão dos conteúdos 
programáticos das disciplinas. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 14 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
2.3 O Curso está correspondendo as suas expectativas profissional 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 15,79 - Aumentar o comprometimento dos 
docentes nas práticas pedagógicas, e 
dos conhecimentos teóricos e 
práticos das áreas de atuação dos 
cursos; 
- O coordenador e o NDEs de cursos 
devem sugerir propostas para 
melhorar o índice. 

Parcialmente 5 26,32 
Sim 11 57,89 
Sem Opinião 0 0,00 

2.4 O Coordenador do Curso tem interesse em resolver os problemas 
acadêmicos dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - Elevar o dinamismo nas resoluções 
dos problemas acadêmicos dos 
alunos; 
- Consolidar o empenho nas 
resoluções dos problemas dos 
alunos. 

Parcialmente 5 27,78 
Sim 10 55,56 
Sem Opinião 0 0,00 
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2.5 O Coordenador do Curso indica, com agilidade, como o aluno deve 
proceder para resolver seus problemas acadêmicos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - Aumentar o índice; 
- Divulgar sempre os horários de 
atendimentos dos coordenadores aos 
alunos; 
- Aumentar o dinamismo do 
coordenador em assessorar o aluno 
na melhor maneira de resolver seus 
problemas 

Parcialmente 8 44,44 
Sim 5 27,78 
Sem Opinião 2 11,11 

2.6 O Coordenador do Curso procura esclarecer as dúvidas dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 22,22 - Elevar o índice de esclarecimento 
do coordenador para com os alunos; 
- Divulgar os horários de atendimento 
dos coordenadores aos acadêmicos. 

Parcialmente 5 27,78 
Sim 9 50,00 
Sem Opinião 0 0,00 
2.7 O Coordenador do Curso informa seus horários de atendimento aos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - O coordenador deve informar o 
horário de entendimento aos alunos; Parcialmente 9 50,00 

Sim 5 27,78 
Sem Opinião 1 5,56 
2.8 Os professores apresentam o plano de ensino no primeiro dia de aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 38,89 - Consolidar à apresentação dos 
planos de ensinos no primeiro dia de 
aula; 
- O coordenador em reuniões de 
colegiados pode informar sempre da 
importância da elaboração do plano 
de ensino e sua apresentação no 
primeiro dia de aula aos alunos. 

Parcialmente 6 33,33 
Sim 5 27,78 
Sem Opinião 0 0,00 

2.9 Os professores apresentam os conteúdos de forma dinâmica, envolvendo 
o aluno durante as aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 22,22 - Consolidar práticas pedagógicas 
das quais os alunos possam 
assimilar da melhor maneira os 
conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR; 

Parcialmente 6 33,33 
Sim 8 44,44 
Sem Opinião 0 0,00 
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2.10 Os professores cumprem todos os conteúdos programáticos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Solicitar aos docentes para ministrar 
os conteúdos programáticos de modo 
que seja cumprido no decorrer do 
semestre para o bom 
desenvolvimento dos alunos e dos 
cursos; 
- Preencher o plano de ensino e que 
quinzenalmente o docente mostre a 
turma a respeito do andamento do 
conteúdo ministrado. 

Parcialmente 5 27,78 
Sim 4 61,11 
Sem Opinião 0 0,00 

2.11 Os professores utilizam exemplos como os conteúdos das disciplinas 
podem ser aplicados na profissão 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Prosseguir com a exemplificação 
teórica das disciplinas aplicada na 
prática das áreas da profissão; 
- Utilizar software e/ou aulas 
laboratoriais, a fim de, explicitar da 
melhor maneira, a teoria.  

Parcialmente 4 2,22 
Sim 12 66,67 
Sem Opinião 1 5,56 

2.12 O professor utiliza o tempo da aula de maneira produtiva 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - O coordenador deve orientar os 
professores para que as aulas sejam 
o tempo todo produtiva;  
- Aprimorar o índice de 
aproveitamento das aulas, em 
relação ao seu tempo; 

Parcialmente 8 44,44 
Sim 7 38,89 
Sem Opinião 2 11,11 

2.13 Os professores utilizam recursos que facilitam a aprendizagem durante a 
aula 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Consolidar práticas pedagógicas 
das quais os alunos possam 
assimilar da melhor maneira os 
conteúdos ministrados, a fim de, 
aperfeiçoar o processo de ensino-
aprendizagem no UNAR;  

Parcialmente 6 33,33 
Sim 9 50,00 
Sem Opinião 1 5,56 

2.14 Você conhece os critérios das avaliações das disciplinas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - Prosseguir com o conhecimento aos 
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Parcialmente 4 22,22 alunos sobre os critérios de 
avaliação; 
- Preencher sempre nos planos de 
ensino o campo que descreve os 
critérios de avaliação; 

Sim 11 61,11 
Sem Opinião 0 0,00 

2.15 As avaliações são compatíveis com os assuntos desenvolvidos nas aulas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter a equivalência do conteúdo 
ministrado com o apresentado nas 
avaliações; 
- Em conformidade com a didática do 
docente e a necessidade dos alunos 
programarem revisão de conteúdos 
para a aplicação das avaliações. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 15 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

2.16 Os resultados das avaliações são analisados com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 22,22 - Orientar aos docentes em reuniões 
de colegiados sobre a importância 
das correções das avaliações com os 
alunos; 
- Realizar a correção das avaliações 
junto aos alunos e tirar as dúvidas 
das dificuldades encontradas para 
melhor desenvolvimento acadêmico. 

Parcialmente 6 33,33 
Sim 8 44,44 
Sem Opinião 0 0,00 

2.17 Os professores trabalham as dificuldades que os alunos tiveram na 
avaliação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Consolida o índice oportuno através 
das correções das avaliações junto 
com os alunos; 
- Aplicação de listas de exercícios 
extras com as dificuldades 
encontradas; 
- Fazer uso, caso necessário, de 
listas de exercícios para resolução 
em período extraclasse. 

Parcialmente 5 27,78 
Sim 9 50,00 
Sem Opinião 2 11,11 

2.18 Os alunos participam das atividades propostas pelos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de modo 
satisfatório; 
- Estimular o conhecer, o trabalhar, o 
construir e o envolver dos alunos nas 
atividades propostas; 
- Preparar atividades pedagógicas 

Parcialmente 4 22,22 
Sim 14 77,78 
Sem Opinião 0 0,00 
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inovadoras com o auxilio de 
softwares, portais de pesquisas, 
fóruns, chats, redes sociais (blogs, 
twitter, facebook), produção de 
vídeos, entre outros. 

2.19 Os alunos ficam atentos às explicações dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Manter o índice, por meio de 
didáticas pedagógicas que 
apreendem o interesse dos alunos; 
- Utilizar recursos didáticos 
atualizados e que facilitem a didática 
do docente; 

Parcialmente 4 22,22 
Sim 12 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 

2.20 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter, ampliar o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Consolidar a produção científica 
entre os docentes e a comunidade 
acadêmica do UNAR; 

Parcialmente 6 30,00 
Sim 13 65,00 
Sem Opinião 1 5,00 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 16,67 - Ampliar o departamento de Marketing 
e Comunicação no UNAR, 
principalmente em relação à 
comunidade ararense e regional; 
- Noticiar permanentemente os eventos 
de caráter acadêmico, social ou cultural 
realizados pelo UNAR. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 6 33,33 
Sem Opinião 7 38,89 

4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter o índice satisfatório;  
- Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir as 
informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os docentes. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 11 61,11 
Sem Opinião 6 33,33 

4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar a política da ouvidoria 
entre os docentes do UNAR; 
- Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 
ouvidoria;  

Parcialmente 1 5,56 
Sim 6 33,33 
Sem Opinião 11 61,11 

4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade; 
- Continuar com a busca da excelência 
de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações do 
UNAR na sociedade. 

Parcialmente 4 22,22 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 1 5,56 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários da Secretaria 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários da secretária do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações.  

Parcialmente 2 11,11 
Sim 4 22,22 
Sem Opinião 10 55,56 

9.2 Os funcionários da Secretaria tratam com respeito os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Aumentar o bom tratamento dos 
funcionários da secretária para os 
alunos; 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 10 55,56 
Sem Opinião 7 38,89 
9.3 As solicitações dos professores são respondidas com agilidade pelos 
funcionários do Departamento Financeiro 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 21,05 - Consolidar o índice de agilidade dos 
atendimentos aos alunos pelos 
funcionários do financeiro do UNAR; 
- Realizar cursos de reciclagem ou 
treinamento para melhoria na agilidade 
nas solicitações financeiras.  

Parcialmente 1 5,26 
Sim 9 43,37 
Sem Opinião 5 26,32 

9.4 Os funcionários do Departamento Financeiro tratam com respeito os 
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alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Aumentar o bom tratamento dos 
funcionários do departamento financeiro 
para os alunos; 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 10 55,59 
Sem Opinião 5 27,77 
9.5 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários do Departamento de Bolsas  

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Divulgar o departamento de bolsas 
entre os discentes dos cursos de pós-
graduação; 
- Aumentar o índice. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 16,67 
Sem Opinião 15 83,33 
9.6 Os funcionários do Departamento de Bolsas tratam com respeito os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários do departamento de bolsas 
do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 5 27,78 
9.7 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são prontos 
para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 15 83,33 
Sem Opinião 3 16,67 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Quantidade de discentes do UNAR 72 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 49 68,05 

DIMENSÃO 2 – POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
2.1 Você participa ou já participou de alguma pesquisa ou atividade de 
extensão no UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 11 22,45 - Manter e/ou ampliar o fornecimento e 
a participação dos técnico-
administrativos nos cursos de 
extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 

Parcialmente 6 12,24 
Sim 17 34,69 
Sem Opinião 15 30,61 
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iniciação científica; 

2.2 O UNAR incentiva a prática de extensão e pesquisa 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 10,20 - Manter, ampliar o fornecimento e a 
participação dos docentes nos cursos 
de extensão; 
- Maior divulgação dos meios de 
comunicação do regulamento de 
iniciação científica; 
- Incentivar a inserção de técnico-
administrativos em grupos ou projetos 
de pesquisas. 

Parcialmente 2 4,08 
Sim 25 51,02 
Sem Opinião 17 34,69 

DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
4.1 A comunidade tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 
UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Noticiar permanentemente os 
eventos de caráter acadêmico, social 
ou cultural realizados pelo UNAR . 

Parcialmente 9 18,37 
Sim 36 73,47 
Sem Opinião 3 6,12 
4.2 As informações internas fluem de maneira satisfatória 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Manter o índice satisfatório;  
- Consolidar o departamento de 
Comunicação Interna para transmitir 
as informações de modo mais hábil e 
suficiente entre os técnico-
administrativos. 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 33 67,35 
Sem Opinião 10 20,41 

4.3 A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade claramente 
estabelecidos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Planejar uma Divulgação, junto à 
comunidade UNAR, os procedimentos 
de funcionamento e qualidade da 
ouvidoria;  
- Manter o bom índice entre os técnico-
administrativos. 

Parcialmente 7 14,24 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 6 12,24 

4.4 O UNAR possui credibilidade perante a sociedade em que está inserida 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Manter o índice de boa credibilidade 
entre a sociedade; 
- Continuar com a busca da excelência 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 37 75,51 
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Sem Opinião 11 22,45 de qualidade; 
- Consolidar o departamento de 
marketing para maiores divulgações 
do UNAR na sociedade. 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
9.1 As solicitações dos alunos são respondidas com agilidade pelos 
funcionários dos Departamentos do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Continuar com o bom índice de 
agilidade dos atendimentos aos alunos 
pelos funcionários dos departamentos 
do UNAR; 

Parcialmente 3 6,12 
Sim 40 81,63 
Sem Opinião 5 10,20 
9.2 Os funcionários dos Departamentos do UNAR tratam com respeito os 
alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o bom tratamento 
dos funcionários dos departamentos 
do UNAR aos alunos; 

Parcialmente 4 8,16 
Sim 38 77,55 
Sem Opinião 7 14,29 
9.3 Os funcionários da Biblioteca tratam com respeito os alunos e são 
prontos para atendê-los 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 6,12 - Continuar com o bom índice de 
tratamento aos alunos pelos 
funcionários da biblioteca do UNAR. 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 34 69,39 
Sem Opinião 7 14,29 

O UNAR tem como eixo principal a formação de profissionais-cidadãos, ou 

melhor, de profissionais envolvidos com o desenvolvimento social, seja no âmbito 

local, regional e global.  

O ensino, a pesquisa e a extensão do UNAR emana a auto-reflexão crítica, a 

emancipação teórica-prática e na acepção da responsabilidade social simétrica pela 

aproximação entre a instituição e a comunidade. 

A análise dos dados neste contexto mostra que a coordenação dos cursos de 

pós-graduação do UNAR necessita de melhor articulação junto aos docentes e 

discentes, consolidando as reuniões de colegiados e NDEs e do atendimento aos 

discentes, para melhor empenho no ensino-aprendizado dos discentes.  

A CPA junto às coordenações dos cursos do UNAR também devem mostrar 

aos colegiados a necessidade de trabalhar as dificuldades encontradas nas 
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avaliações pelos discentes, por meio de revisão e/ou correção das avaliações e 

quando necessários trabalhos complementares.  

O UNAR é detentor de relacionamento proficiente com a sociedade, por meio 

do portal online da instituição de fácil navegação, ou na realização de cursos de 

extensão que abrangem tanto a comunidade acadêmica como toda a sociedade em 

que está inserida. Já no domínio interno possui setores integrados de modo que as 

informações dimanam da melhor maneira. Já a ouvidoria tem acepção precípua do 

UNAR, entretanto, requer maior consolidação quanto aos prazos devolutivos ou 

prosseguimento aos trâmites.  

No relacionamento com a sociedade há especial atenção no compromisso ao 

passado, preservando a memória, com o atual, desenvolvendo novos 

conhecimentos e instituindo novos profissionais e, com o futuro, posicionando-se 

como vanguarda. 

O atendimento ao discente possui um suporte de acolhimento ao aluno, que 

oferece serviço personalizado e recepção ativa, com respostas claras a seus 

questionamentos em prazo pré-estabelecido. Ressalvo, no setor financeiro onde os 

dados demonstraram certa carência às respostas das solicitações e da qualidade do 

relacionamento interpessoal entre colaboradores e discentes. 

A CPA recomenda atenção aos serviços da secretária prestados aos alunos, 

apesar de estar satisfatório, o seu índice quanto à satisfação na agilidade de 

respostas das solicitações e da relação interpessoal estão aquém do esperado.  

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

Neste eixo encontra a Dimensão 5 – Políticas de pessoal, a Dimensão 6 – 

Organização e gestão institucional e a Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira. A 

política de pessoal é de extrema importância para o UNAR, pois inclui a qualificação 

e aperfeiçoamento dos seus colaboradores, tanto os docentes quanto os técnico-

administrativos, há as melhorias nas condições de trabalho a implantação dos 

planos de carreira e da efetivação dos acordos nas convenções coletivas.  O UNAR 

sempre aflui para desempenhar inteiramente, os pareceres da LBD e dos 

instrumentos de avaliação do MEC, no que preconiza, notadamente, à titulação e a 

jornada de trabalho.  
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O UNAR, no que diz respeito ao plano de carreira mantém o regime de 

contratação dos corpos docente e técnico-administrativos em vinculo empregatício, 

em conformidade às leis e normas trabalhistas vigentes, com todos os currículos dos 

docentes e gestores inseridos na Plataforma Lattes, tendo os mesmos a titulação de 

acordo com os porcentuais ajustados aos padrões de especialistas, mestres e 

doutores. 

O corpo docente do UNAR possui mais de 37% com experiência de três anos 

em docência e com uma relação de alunos/docente, de no máximo, trinta alunos 

para cada docente equivalente há quarenta horas, por curso, considerando como 

base os números de docentes em tempo integral e calculando os demais por 

equivalência. Há ainda em cada curso, coordenador com preferencialmente 

graduação e titulação stricto sensu na área do curso, com experiência em magistério 

superior, com vinte horas semanais, com dedicação de no mínimo de vinte horas 

semanais para a condução do curso.  

O corpo técnico-administrativo tem a promoção da capacitação por meio de 

cursos que ampliam seus conhecimentos nas áreas administrativas, organizacionais 

e financeiras.   

No que tange à política de organização e gestão do UNAR, o Estatuto do 

Centro Universitário prediz uma composição centrada no modelo de gestão 

colegiada, isto é, de participação coletiva nos trâmites determinantes, com membros 

representativos de toda a comunidade acadêmica, ou melhor, alunos, professores, 

técnico-administrativos, e por fim, da sociedade civil. As ações do UNAR dispõem, 

principalmente, o resguardo do cumprimento do texto estatutário para garantir o 

pleno funcionamento das representações dos colegiados superiores, que são: 

Conselho Universitário – CONSU, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE e os Colegiados de Cursos. 

A sustentabilidade financeira do UNAR será confirmada por balanços 

auditados, constando a continuidade de investimentos na ampliação, construção e 

reforma para a melhoria das salas de aulas, laboratórios, espaços administrativos, 

equipamentos e biblioteca. 

O planejamento financeiro é baseado com as atividades projetadas para o 

período vigente do PDI – 2012/2016, concernentes às políticas expansionistas dos 
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cursos e de programas, pois de igual modo para a manutenção dos mesmos, ambos 

em rigorosa prudência quanto à menção capital do UNAR a ser ressaltado de 

“garantia de qualidade”.  

O UNAR preza por manter o balanço patrimonial e demonstração contábil do 

ultimo trieno, para manter como luz ao planejamento financeiro a curto, médio e 

longo prazo, todos endossados por profissionais da área. Planejar e consultar a 

viabilidade financeira da expansão das ações para o período vigente e por fim 

manter as certidões comprobatórias da total regularidade fiscal e parafiscal da 

mantenedora. 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Quantidade de docentes do UNAR 75 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 58 77,33 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do meu 
trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 7 12,07 
Sim 41 70,69 
Sem Opinião 9 15,52 
5.2 Possuo abertura para expor aspectos do trabalho que podem ser 
aprimorados no meu setor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Continuar com a política de gestão 
de pessoal, mediante diálogo e espaço 
para expor ideias. 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 49 84,48 
Sem Opinião 2 3,45 
5.3 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 16 27,59 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 0 0,00 
5.4 Conheço o plano de carreira do UNAR 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 11 18,97 - Aumentar o índice de conhecimento 

do plano de carreira; 
- Divulgar o plano de carreira do 
UNAR. 

Parcialmente 13 22,41 
Sim 32 55,17 
Sem Opinião 2 3,45 
5.5 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Manter os números docentes de 
maneira suficiente. Parcialmente 5 8,62 

Sim 48 82,76 
Sem Opinião 3 5,17 
5.6 O UNAR possibilita o crescimento profissional dos docentes, por meio de 
cursos de aprimoramentos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 13 22,41 - Continuar com o índice de modo 
satisfatório; 
- Consolidar o planejamento de cursos 
de aprimoramentos aos colaboradores; 

Parcialmente 10 17,24 
Sim 30 51,72 
Sem Opinião 5 8,62 
5.7 O UNAR oferece benefícios (vale-alimentação, vale-transporte, plano de 
saúde, etc.) que atendem às minhas necessidades 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 6 10,34 - Aumentar a divulgação dos 
benefícios que o UNAR proporciona 
aos colaboradores. 
- Manter bom o índice. 

Parcialmente 21 36,71 
Sim 30 51,72 
Sem Opinião 1 1,72 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os professores. Parcialmente 7 12,07 

Sim 42 72,41 
Sem Opinião 7 12,07 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos professores sobre as normas 
administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Manter o bom índice sobre o 
esclarecimento das normas 
administrativas 

Parcialmente 13 22,41 
Sim 39 67,24 
Sem Opinião 4 6,90 
6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 8 13,79 - Continuar bom o índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição; 
- Divulgar o organograma do UNAR 
aos novos colaboradores. 

Parcialmente 5 8,62 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 3 5,17 

6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos 
colaboradores. 

Parcialmente 11 18,97 
Sim 40 68,97 
Sem Opinião 5 8,62 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 10 17,24 
Sim 45 77,59 
Sem Opinião 0 0,00 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 7 12,07 

Sim 41 70,69 
Sem Opinião 9 15,52 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Aumentar o índice de modo 
satisfatório; 
 

Parcialmente 10 17,24 
Sim 27 46,55 
Sem Opinião 19 32,76 
10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 2,00 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 11 11,00 

Sim 71 71,00 
Sem Opinião 16 16,00 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 5 8,62 - Continuar com a captação adicional 

de recursos ao UNAR; Parcialmente 8 13,79 
Sim 33 56,90 
Sem Opinião 12 20,69 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 11 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 7 63,63 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do meu 
trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 
5.2 Possuo abertura para expor aspectos do trabalho que podem ser 
aprimorados no meu setor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com a política de gestão 
de pessoal, mediante diálogo e espaço 
para expor ideias. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 5 71,43 
Sem Opinião 1 14,29 
5.3 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 85,71 
Sem Opinião 1 14,29 
5.4 Conheço o plano de carreira do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar o índice de conhecimento 
do plano de carreira; 
- Divulgar o plano de carreira do 
UNAR. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 4 57,14 
5.5 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - A CPA junto a pró-reitoria acadêmica 
e a coordenação dos cursos de pós-Parcialmente 2 28,57 
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Sim 3 42,86 graduação necessita analisar esse 
tópico; Sem Opinião 2 28,57 

5.6 O UNAR possibilita o crescimento profissional dos docentes, por meio de 
cursos de aprimoramentos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o índice de modo 
satisfatório; 
- Consolidar o planejamento de cursos 
de aprimoramentos aos colaboradores; 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 4 57,14 
5.7 O UNAR oferece benefícios (vale-alimentação, vale-transporte, plano de 
saúde, etc.) que atendem às minhas necessidades 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar a divulgação dos 
benefícios que o UNAR proporciona 
aos colaboradores. 
- Manter bom o índice. 

Parcialmente 3 42,86 
Sim 0 0,00 
Sem Opinião 4 57,14 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os professores. Parcialmente 3 42,86 

Sim 2 28,57 
Sem Opinião 2 28,57 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos professores sobre as normas 
administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Aumentar o bom índice de modo 
satisfatório sobre o esclarecimento das 
normas administrativas; 
- A CPA junto a coordenação de 
cursos de pós-graduação devem 
desenvolver um plano de divulgação 
das normas administrativas junto ao 
curso. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 2 28,57 

6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Consolidar o bom índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição; 
- Divulgar o organograma do UNAR 
aos novos colaboradores. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 4 57,14 

6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos 
colaboradores. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 1 14,29 
Sem Opinião 5 71,43 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 5 71,43 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 0 0,00 

Sim 1 14,29 
Sem Opinião 6 85,71 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar o índice de modo 
satisfatório; 
 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 2 28,57 
10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 3 42,86 

Sim 3 42,86 
Sem Opinião 0 0,00 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com a captação adicional 
de recursos ao UNAR; Parcialmente 0 0,00 

Sim 6 85,71 
Sem Opinião 1 14,29 
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APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS COORDENADORES – CURSOS 

PRESENCIAIS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 10 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 6 60,00 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do meu 
trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 
5.2 Possuo abertura para expor aspectos do trabalho que podem ser 
aprimorados no meu setor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Continuar com a política de gestão 
de pessoal, mediante diálogo e espaço 
para expor ideias; 
- Realizar reuniões nos setores para 
aumentar a interação entre os cargos 
e funções no UNAR 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 

5.3 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 
5.4 Conheço o plano de carreira do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Aumentar o índice de conhecimento 
do plano de carreira; 
- Divulgar o plano de carreira do 
UNAR. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
5.5 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter satisfatoriamente o número 
de docentes no quadro de 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 83,33 
Sem Opinião 2 33,33 
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5.6 O UNAR possibilita o crescimento profissional dos docentes, por meio de 
cursos de aprimoramentos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o índice de modo 
satisfatório; 
- Consolidar o planejamento de cursos 
de aprimoramentos aos colaboradores; 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 0 0,00 
5.7 O UNAR oferece benefícios (vale-alimentação, vale-transporte, plano de 
saúde, etc.) que atendem às minhas necessidades 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar a divulgação dos 
benefícios que o UNAR proporciona 
aos colaboradores; 
- Manter bom o índice. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os professores. Parcialmente 0 0,00 

Sim 4 66,67 
Sem Opinião 2 33,33 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos professores sobre as normas 
administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o excelente índice sobre o 
esclarecimento das normas 
administrativas; 
- Prosseguir com as normas 
administrativas para consulta no site 
da instituição. 
 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o conhecimento do 
organograma do UNAR. Parcialmente 0 0,00 

Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos Parcialmente 1 16,67 
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Sim 5 83,33 colaboradores. 
Sem Opinião 0 0,00 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom senso na 
gerência do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR; 
- Formalizar a política de atendimento 
aos colaboradores a fim de evidenciar 
o atendimento efetivado.  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de modo satisfatório; 
- Prosseguir com as reuniões entre os 
gestores de cada departamento com o 
intuito do bom entendimento das 
aplicações ou intervenções 
necessárias no UNAR para a 
realização do ensino de qualidade. 
 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 

10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 1 16,67 

Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com a captação adicional 
de recursos ao UNAR; 
- Manter  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 5 83,33 
Sem Opinião 0 0,00 
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APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

Quantidade de discentes do UNAR 850 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 687 80,82 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do 
trabalho dos colaboradores do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 76 11,06 
Sim 460 66,96 
Sem Opinião 130 18,92 
5.2 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 82 11,97 
Sim 509 74,09 
Sem Opinião 55 8,01 
5.3 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 55 8,01 - Manter satisfatoriamente o números 
de docentes no quadro de 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 76 11,06 
Sim 543 79,04 
Sem Opinião 13 1,89 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 35 5,09 - Continuar com relacionamento da 
gestão do UNAR com os alunos; 
 

Parcialmente 124 18,05 
Sim 377 54,88 
Sem Opinião 151 21,98 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos alunos sobre as normas administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 76 11,06 - Manter o bom índice de modo 
satisfatório sobre o esclarecimento das 
normas administrativas. 

Parcialmente 26 13,97 
Sim 433 63,03 
Sem Opinião 82 11,94 
6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 27 3,93 - Consolidar o bom índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição; 
- Divulgar o organograma do UNAR 
aos novos colaboradores. 

Parcialmente 234 34,06 
Sim 578 55,02 
Sem Opinião 48 6,99 

6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 62 9,02 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos alunos. Parcialmente 151 21,98 

Sim 453 65,94 
Sem Opinião 21 3,06 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,03 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 55 7,99 
Sim 488 70,93 
Sem Opinião 131 19,04 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 124 18,05 - Aumentar o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 151 21,98 

Sim 350 50,95 
Sem Opinião 62 9,02 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 62 9,02 - Aumentar o índice de modo 
satisfatório; 
 

Parcialmente 227 33,04 
Sim 350 50,95 
Sem Opinião 48 6,99 
10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 103 14,99 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 82 11,94 

Sim 468 68,12 
Sem Opinião 34 4,95 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 62 9,02 - Continuar com a captação adicional 

de recursos ao UNAR; Parcialmente 123 17,90 
Sim 488 71,03 
Sem Opinião 14 2,04 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – EAD 

Quantidade de discentes do UNAR 400 Percentual de participação 

 
Docentes do UNAR participantes 237 59,25 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do 
trabalho dos colaboradores do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 19 8,02 
Sim 159 67,09 
Sem Opinião 50 21,10 
5.2 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 26 10,97 
Sim 121 51,05 
Sem Opinião 78 32,91 
5.3 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 24 10,08 - Manter satisfatoriamente o número 
de docentes no quadro de 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 31 13,03 
Sim 133 55,88 
Sem Opinião 50 21,01 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 2,11 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os alunos. Parcialmente 7 2,95 

Sim 147 62,03 
Sem Opinião 78 32,91 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos alunos sobre as normas administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 2,95 - Manter o bom índice de modo 



 
 

 

88 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I.E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112 – Araras/SP 

Fone: (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

 

 

Parcialmente 14 5,91 satisfatório sobre o esclarecimento das 
normas administrativas. Sim 161 67,93 

Sem Opinião 55 23,21 
6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Consolidar o bom índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição; 
- Divulgar o organograma do UNAR 
aos novos colaboradores. 

Parcialmente 26 10,97 
Sim 130 54,85 
Sem Opinião 69 29,11 

6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos alunos. Parcialmente 12 5,06 

Sim 159 67,09 
Sem Opinião 57 24,04 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 5,91 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 21 8,86 
Sim 171 72,15 
Sem Opinião 31 13,08 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 26 10,97 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 52 21,94 

Sim 150 63,29 
Sem Opinião 9 3,80 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 2,11 - Manter o índice de modo satisfatório; 
 Parcialmente 40 16,88 

Sim 175 73,84 
Sem Opinião 17 7,17 
10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 0,85 - Manter a busca da excelência em 
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Parcialmente 66 27,97 qualidade do ensino; 
Sim 166 70,34 
Sem Opinião 2 0,85 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 43 18,07 - Continuar com a captação adicional 
de recursos ao UNAR; Parcialmente 12 5,04 

Sim 178 74,79 
Sem Opinião 5 2,10 
  

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de discentes do UNAR 27 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 18 66,66 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do 
trabalho dos colaboradores do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 1 5,56 
5.2 O suporte técnico atende às necessidades dos professores 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 12 66,67 
Sem Opinião 3 16,67 
5.3 O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter satisfatoriamente o numero 
de docentes no quadro de 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 2 11,11 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os alunos. Parcialmente 2 11,11 

Sim 12 66,67 
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Sem Opinião 2 11,11 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos alunos sobre as normas administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório sobre o esclarecimento das 
normas administrativas. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 11 61,11 
Sem Opinião 6 33,33 
6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Consolidar o bom índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição; 
- Divulgar o organograma do UNAR 
aos novos colaboradores. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 10 55,56 
Sem Opinião 5 27,78 

6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos 
colaboradores. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 6 33,33 
Sem Opinião 9 50,00 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 14 77,78 
Sem Opinião 3 16,67 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 2 11,11 

Sim 5 27,78 
Sem Opinião 10 55,56 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar o índice de modo 
satisfatório; 
 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 4 22,22 
Sem Opinião 12 66,67 
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10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 4 22,22 

Sim 11 61,11 
Sem Opinião 3 16,67 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Aumentar com a captação adicional 
de recursos ao UNAR. Parcialmente 1 7,14 

Sim 4 28,57 
Sem Opinião 9 64,29 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Quantidade de discentes do UNAR 72 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 49 68,05 

DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 
5.1 Há recursos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do meu 
trabalho 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Manter os recursos de infraestrutura 
para o desenvolvimento dos 
colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 6 12,24 
Sim 38 77,55 
Sem Opinião 3 6,12 
5.2 Possuo abertura para expor aspectos do trabalho que podem ser 
aprimorados no meu setor 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 2,00 - Continuar com a política de gestão 
de pessoal, mediante diálogo e espaço 
para expor ideias. 

Parcialmente 6 6,00 
Sim 81 81,00 
Sem Opinião 11 11,00 
5.3 O suporte técnico atende às necessidades da Instituição 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom atendimento do 
suporte técnico aos demais 
profissionais do UNAR. 

Parcialmente 2 4,08 
Sim 43 87,76 
Sem Opinião 4 8,16 
5.4 Conheço o plano de carreira do UNAR 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 11 22,92 - Aumentar o índice de conhecimento 
do plano de carreira; 
- Divulgar o plano de carreira do 
UNAR. 

Parcialmente 7 14,58 
Sim 25 52,08 
Sem Opinião 5 10,92 
5.5 O número de técnico-administrativos é suficiente para atender 
satisfatoriamente o UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Manter satisfatoriamente o numero 
de técnico-administrativos no quadro 
de colaboradores do UNAR. 

Parcialmente 8 16,33 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 4 8,16 
5.6 O UNAR possibilita o crescimento profissional dos técnico-
administrativos, por meio de cursos de aprimoramentos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 6 12,24 - Continuar com o índice de modo 
satisfatório; 
- Consolidar o planejamento de cursos 
de aprimoramentos aos colaboradores; 

Parcialmente 14 28,57 
Sim 20 40,82 
Sem Opinião 9 18,37 
5.7 O UNAR oferece benefícios (vale-alimentação, vale-transporte, plano de 
saúde, etc.) que atendem às minhas necessidades 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Aumentar a divulgação dos 
benefícios que o UNAR proporciona 
aos colaboradores. 
- Elevar para bom o índice. 

Parcialmente 12 24,49 
Sim 20 40,82 
Sem Opinião 15 30,61 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
6.1 A gestão do UNAR comunica-se abertamente com os técnico-
administrativos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 6 12,24 - Continuar o bom relacionamento da 
gestão do UNAR com os técnico-
administrativos. 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 32 65,31 
Sem Opinião 6 12,24 
6.2 A gestão do UNAR esclarece aos técnico-administrativos sobre as normas 
administrativas 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 10,20 - Manter o bom índice de modo 
satisfatório sobre o esclarecimento das 
normas administrativas; 
 

Parcialmente 3 6,12 
Sim 39 79,59 
Sem Opinião 2 4,08 
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6.3 Você conhece o organograma do UNAR 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 8,16 - Manter o bom índice de 
conhecimento do organograma da 
instituição. 

Parcialmente 9 18,37 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 1 2,04 
6.4 A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Prosseguir com a política de 
atendimento da gestão aos técnico-
administrativos. 

Parcialmente 3 6,12 
Sim 38 77,55 
Sem Opinião 7 14,29 
6.5 Há firmeza e bom senso na condução da direção 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,0 - Continuar com o bom senso no gerir 
do UNAR; 
- Manter o índice de maneira 
satisfatório. 

Parcialmente 9 18,75 
Sim 35 72,92 
Sem Opinião 4 8,33 
6.6 Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de atendê-
las 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 4,08 - Continuar com o bom atendimento as 
reivindicações pela gestão do UNAR.  Parcialmente 3 6,12 

Sim 35 71,43 
Sem Opinião 9 18,37 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1 Os recursos orçamentários da Instituição são aplicados de forma 
eficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Manter o índice de modo satisfatório; 
 Parcialmente 6 12,24 

Sim 38 77,55 
Sem Opinião 4 8,16 
10.2 Os recursos que o UNAR possui são suficientes para realizar serviços de 
qualidade 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 6 12,24 - Manter a busca da excelência em 
qualidade do ensino; Parcialmente 4 8,16 

Sim 36 73,47 
Sem Opinião 3 6,12 
10.3 O esforço da Instituição na captação adicional de recursos 
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orçamentários / financeiros é suficiente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com a captação adicional 
de recursos ao UNAR; Parcialmente 3 6,12 

Sim 40 81,63 
Sem Opinião 6 12,24 
 

Ao realizar a análise dos dados obtidos na autoavaliação, precisamente no 

Eixo 4, apresenta grande parte dos resultados acima de cinquenta por cento, isto é, 

satisfatórios e aceitáveis. A política de pessoal é tida como relevante para o UNAR, 

porquanto compreende a contratação de docentes e técnico-administrativos de 

acordo com as leis trabalhistas, com constantes melhorias nas condições de 

trabalho e possuidora de plano de carreira para seus colaboradores.  

Apesar de o UNAR possuir o plano de carreira necessita de maior divulgação 

do mesmo e dos benefícios proporcionados, tais como vale-alimentação, vale-

transporte, plano de saúde e na consolidação para a execução dos cursos aos 

colaboradores, seja docente ou técnico-administrativo. 

O corpo técnico-administrativo tem a promoção da capacitação por meio de 

cursos que ampliam seus conhecimentos nas áreas administrativas, organizacionais 

e financeiras.  

No âmbito organizacional após análise dos resultados a organização e gestão 

do UNAR são feitas com bom senso e competência, diante a composição centrada 

no modelo colegiado, de participação coletiva e com o cumprimento do Estatuto para 

resguardar o funcionamento dos colegiados superiores. Ainda mais, a CPA indica à 

gestão do UNAR a divulgação para a comunidade acadêmica do organograma da 

instituição e, às providências as reivindicações quando solicitadas, seja com o 

deferimento ou o indeferimento, desde que não infrinja o Estatuto e o Regimento do 

UNAR. 

Já a sustentabilidade financeira do UNAR é sancionada por auditores para 

continuidade de investimento necessários baseados no PDI – 2012/2016, com 

balanço patrimonial e demonstração contábil realizada por profissionais da área, 

para planejamento financeiro de expansão da instituição. No que tange a 
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sustentabilidade financeira do UNAR, a CPA sugere avaliar a eficiência dos 

investimentos.  

EIXO 5 – POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA 

No eixo 5 encontra a Dimensão 7 – Infraestrutura física. Porquanto, as 

atividades referentes à infraestrutura do UNAR, propendem a assegurar as melhores 

qualidades das práticas acadêmicas, uma das responsáveis da qualificação do 

egresso: ambientes de práticas de estágio, laboratórios, equipamentos, recursos de 

multimídia, biblioteca e coordenação de Tecnologia de Informação e Comunicação – 

TIC. 

Deste modo visa à atualização dos laboratórios e dos equipamentos, tão 

como a manutenção da arquitetura e ambiente do campus e de seus polos de EAD. 

No caso da biblioteca o UNAR preconiza torna-la como um ambiente disseminador 

de informação, por meio da utilização e adequação permanente e continua da 

compra de novos títulos de livros e periódicos para fomentar o processo ensino 

aprendizagem. 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Quantidade de docentes do UNAR 75 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 58 77,33 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter bom o índice de condições 
adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 42 72,41 
Sem Opinião 7 12,07 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter bom o índice de ambiente 
apropriado para as aulas. Parcialmente 9 15,52 

Sim 44 75,86 
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Sem Opinião 2 3,45 
7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas de 
modo satisfatório. 

Parcialmente 6 10,34 
Sim 41 70,69 
Sem Opinião 10 17,24 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 8,62 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto a necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 3 5,17 
Sim 44 75,86 
Sem Opinião 6 10,34 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades 
especiais. 
- Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

Parcialmente 2 3,45 
Sim 41 70,69 
Sem Opinião 4 24,14 

7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 8,62 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório; 
  

Parcialmente 4 6,90 
Sim 40 68,97 
Sem Opinião 9 15,52 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter o índice de segurança no 
campus efetivo. Parcialmente 2 3,45 

Sim 47 81,03 
Sem Opinião 6 10,34 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Prosseguir com os excelentes 
serviços de qualidade pela cantina. Parcialmente 3 5,17 

Sim 50 86,21 
Sem Opinião 3 5,17 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 
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Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o excelente acervo da 
biblioteca do UNAR. Parcialmente 3 5,17 

Sim 47 81,03 
Sem Opinião 8 13,79 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter atualizado as referências 
bibliográficas das ementas e o acervo 
da biblioteca.  

Parcialmente 3 5,17 
Sim 46 79,31 
Sem Opinião 6 10,34 
7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Continuar satisfatoriamente o horário 
de funcionamento da biblioteca. Parcialmente 4 6,90 

Sim 51 87,93 
Sem Opinião 1 1,72 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter adequada a quantidade de 
equipamentos dos laboratórios; 
- Solicitar aos coordenadores que 
elaborem um cronograma com as 
aulas de laboratórios para o próximo 
semestre e os respectivos 
equipamentos, produtos, etc., 
utilizados. 

Parcialmente 9 15,52 
Sim 36 62,07 
Sem Opinião 10 17,24 

7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 3,45 - Manter de modo satisfatório o 
funcionamento de laboratórios; 
- Solicitar ao departamento de limpeza 
maiores cuidados com os laboratórios.  

Parcialmente 5 8,62 
Sim 32 55,17 
Sem Opinião 19 32,76 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Prosseguir com o índice de modo 
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Parcialmente 4 6,90 satisfatório. 
- Solicitar ao Departamento de 
Tecnologia, Informação e 
Comunicação - TIC que deixem 
sempre atualizados os computadores 
dos laboratórios de informáticas. 

Sim 36 62,07 
Sem Opinião 15 25,86 

7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 5,17 - Manter a facilidade de acessibilidade 
do portal do UNAR na internet. Parcialmente 4 6,90 

Sim 45 77,59 
Sem Opinião 6 10,34 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 10 17,24 - Manter a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 5 8,62 
Sim 38 65,52 
Sem Opinião 5 8,62 

7.17 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 1,72 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 

Parcialmente 5 8,62 
Sim 46 79,31 
Sem Opinião 6 10,34 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DOCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 11 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 7 63,63 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR; 
- Manter o índice de modo satisfatório; 
- Mediante ao resultado dos docentes 
da pós-graduação, melhorar a 
acessibilidade e segurança. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 2 28,57 

7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
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ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Manter bom o índice de ambiente 
para as aulas. Parcialmente 2 28,57 

Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 
7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - A CPA junto ao departamento de 
Infraestrutura do UNAR, necessita 
buscar entre os docentes as 
manutenções necessárias para 
melhoria deste índice. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 4 57,14 

7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Melhorar esse índice perante os 
docentes de pós-graduação; 
- A CPA junto a coordenação de pós-
graduação, reunir quais são as 
necessidades; 
- Esquematizar um cronograma para 
analisar as sugestões.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 3 42,86 

7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 28,57 - Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR; 
 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 1 14,29 
7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Manter o índice de modo satisfatório. 
Parcialmente 2 28,57 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 0 0,00 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 14,29 - Manter o bom índice de segurança 
no campus. Parcialmente 0 0,00 

Sim 5 71,43 
Sem Opinião 1 14,29 
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7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - A cantina no período da pós-
graduação muitas das vezes está 
fechada; 
- Analisar mudança de horário de 
atendimento. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 5 71,43 

7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 28,57 - Pedir aos docentes de pós-
graduação que frequente mais a 
biblioteca para melhorar esse índice 
entre os mesmos. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 4 57,14 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 28,57 - Solicitar para o coordenador de curso 
de pós-graduação que descreva quais 
livros sugeridos nas ementas das 
disciplinas e que a biblioteca do UNAR 
não possui. 
- Melhorar esse índice de modo 
satisfatório. 

Parcialmente 1 14,29 
Sim 2 28,57 
Sem Opinião 2 28,57 

7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o horário de funcionamento 
da biblioteca de modo adequado. Parcialmente 1 14,29 

Sim 5 71,43 
Sem Opinião 1 14,29 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação; Parcialmente 1 14,29 

Sim 2 28,57 
Sem Opinião 4 57,14 
7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 1 14,29 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação; Parcialmente 1 14,29 

Sim 2 28,57 
Sem Opinião 3 42,86 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação; Parcialmente 1 14,29 

Sim 2 28,57 
Sem Opinião 4 57,14 
7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom índice do portal de 
internet ser de fácil navegação. Parcialmente 0 0,00 

Sim 5 71,43 
Sem Opinião 2 28,57 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 28,57 - Aumentar o índice que seja de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 42,86 
Sem Opinião 2 28,57 

7.17 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 
- Divulgar o manual do aluno do 
UNAR, para os alunos dos cursos de 
pós-graduação. 

Parcialmente 2 28,57 
Sim 4 57,14 
Sem Opinião 1 14,29 

 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS COORDENADORES – CURSOS 

PRESENCIAIS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de docentes do UNAR 10 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 6 60,00 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e segurança 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 0 0,00 - Manter bom o índice de condições 

adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de ambiente 
apropriado para as aulas de modo 
satisfatório; 
- Aumentar a manutenção preventiva 
nos ambientes para as aulas, com o 
intuito de melhorias. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 

7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas 
de modo satisfatório. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 2 33,33 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da comunidade 
acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto à necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 5 83,34 
Sem Opinião 1 16,67 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades 
especiais. 
- Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 

7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório; 
-  
  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 0 0,00 - Manter o bom índice de segurança 

no campus. Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com serviços de 
qualidade pela cantina de modo 
satisfatório. 

Parcialmente 2 33,33 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 1 16,67 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 

Respo0ndidas 
Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o excelente acervo da 
biblioteca do UNAR. Parcialmente 0 0,00 

Sim 5 83,33 
Sem Opinião 1 16,67 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter atualizado as referências 
bibliográficas das ementas e o acervo 
da biblioteca.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar satisfatoriamente o horário 
de funcionamento da biblioteca. Parcialmente 0 0,00 

Sim 6 100,00 
Sem Opinião 0 0,00 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter adequada a quantidade de 
equipamentos dos laboratórios; 
- Solicitar aos coordenadores que 
elaborem um cronograma com as 
aulas de laboratórios para o próximo 
semestre e os respectivos 
equipamentos, produtos, etc., 

Parcialmente 0 0,00 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 2 33,33 
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utilizados. 
7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 33,33 - Manter de modo satisfatório o 
funcionamento de laboratórios; 
- Solicitar ao departamento de limpeza 
maiores cuidados com os laboratórios.  

Parcialmente 0 0,00 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 1 16,67 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório. 
- Solicitar ao Departamento de 
Tecnologia, Informação e 
Comunicação - TIC que deixem 
sempre atualizados os computadores 
dos laboratórios de informáticas. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 2 33,33 

7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a facilidade de acessibilidade 
do portal do UNAR na internet. Parcialmente 1 16,67 

Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 16,67 - Manter a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 1 16,67 
Sim 3 50,00 
Sem Opinião 1 16,67 

7.17 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 

Parcialmente 1 16,67 
Sim 4 66,67 
Sem Opinião 1 16,67 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – CURSOS PRESENCIAIS 

Quantidade de discentes do UNAR 850 Percentual de participação 
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Docentes do UNAR participantes 687 80,82 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter bom o índice de condições 
adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 55 8,01 
Sim 495 72,05 
Sem Opinião 96 13,97 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 185 26,93 - Mediante o resultado dos discentes 
dos cursos presenciais melhorar o 
ambiente das aulas; 
- A CPA junto ao departamento de 
Infraestrutura do UNAR, necessita 
buscar entre os discentes as 
manutenções necessárias para 
melhoria deste índice. 

Parcialmente 82 11,94 
Sim 276 40,17 
Sem Opinião 144 20,96 

7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 62 9,02 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas de 
modo satisfatório. 

Parcialmente 76 11,06 
Sim 440 64,05 
Sem Opinião 109 15,87 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 34 4,95 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto a necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 62 9,02 
Sim 481 70,01 
Sem Opinião 110 16,01 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 27 3,93 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades 
especiais. 
- Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

Parcialmente 76 11,06 
Sim 529 77,00 
Sem Opinião 55 8,01 

7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 
Alternativas Quantidades Percentual Indicações 
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Respondidas 
Não 14 2,04 - Prosseguir com o índice de modo 

satisfatório; 
  

Parcialmente 62 9,02 
Sim 460 66,96 
Sem Opinião 151 21,98 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 48 6,99 - Manter o índice de segurança no 
campus efetivo. Parcialmente 76 11,06 

Sim 502 73,07 
Sem Opinião 61 8,82 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Prosseguir com os excelentes 
serviços de qualidade pela cantina. Parcialmente 69 10,04 

Sim 556 80,93 
Sem Opinião 48 6,99 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 21 3,06 - Manter o excelente acervo da 
biblioteca do UNAR. Parcialmente 55 8,01 

Sim 529 77,00 
Sem Opinião 82 11,94 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 2,04 - Manter atualizado as referências 
bibliográficas das ementas e o acervo 
da biblioteca.  

Parcialmente 55 8,01 
Sim 515 74,96 
Sem Opinião 103 14,99 
7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 34 4,95 - Continuar satisfatoriamente o horário 
de funcionamento da biblioteca. Parcialmente 34 4,95 

Sim 550 80,06 
Sem Opinião 69 10,04 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 
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Não 192 27,95 - Atualizar o inventário da quantidade 
de equipamentos dos laboratórios; 
- Solicitar aos coordenadores que 
elaborem um cronograma com as 
aulas de laboratórios para o próximo 
semestre e os respectivos 
equipamentos, produtos, etc., 
utilizados. 

Parcialmente 104 15,14 
Sim 302 43,96 
Sem Opinião 89 12,95 

7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 137 19,94 - Melhorar de modo satisfatório o 
funcionamento de laboratórios; 
- Solicitar ao departamento de limpeza 
maiores cuidados com os laboratórios.  

Parcialmente 110 16,01 
Sim 316 46,00 
Sem Opinião 124 18,05 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 130 18,92 - Aumentar o índice de modo 
satisfatório. 
- Solicitar ao Departamento de 
Tecnologia, Informação e 
Comunicação - TIC que deixem 
sempre atualizados os computadores 
dos laboratórios de informáticas. 

Parcialmente 165 24,02 
Sim 282 41,05 
Sem Opinião 110 16,05 

7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 41 5,97 - Manter a facilidade de acessibilidade 
do portal do UNAR na internet. Parcialmente 76 11,06 

Sim 488 71,03 
Sem Opinião 82 11,94 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 185 26,93 - Melhorar a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 144 20,96 
Sim 289 42,07 
Sem Opinião 69 10,04 

7.16 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 29 3,93 - Continuar com as divulgações das 
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Parcialmente 96 13,97 normas do UNAR no portal da 
instituição. Sim 509 74,09 

Sem Opinião 55 8,01 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – EAD 

Quantidade de discentes do UNAR 400 Percentual de participação 

 
Docentes do UNAR participantes 237 59,25 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 5,91 - Manter bom o índice de condições 
adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 24 10,13 
Sim 171 72,15 
Sem Opinião 28 11,81 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Manter bom o índice de ambiente 
apropriado para as aulas. Parcialmente 19 8,02 

Sim 176 74,26 
Sem Opinião 33 13,92 
7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 2,95 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas de 
modo satisfatório. 

Parcialmente 28 11,81 
Sim 166 70,04 
Sem Opinião 36 15,19 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 14 5,91 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto à necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 12 5,06 
Sim 180 75,95 
Sem Opinião 31 13,08 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades Parcialmente 22 9,28 
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Sim 168 70,89 especiais. 
- Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

Sem Opinião 38 16,03 

7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 2,11 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório; 
  

Parcialmente 19 8,02 
Sim 185 78,06 
Sem Opinião 28 11,81 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 1,27 - Manter o índice de segurança no 
campus efetivo. Parcialmente 22 9,28 

Sim 192 81,01 
Sem Opinião 20 8,44 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 0,84 - Prosseguir com os excelentes 
serviços de qualidade pela cantina. Parcialmente 12 5,06 

Sim 168 70,89 
Sem Opinião 55 23,21 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Manter o excelente acervo da 
biblioteca do UNAR. Parcialmente 14 5,91 

Sim 185 78,06 
Sem Opinião 26 10,97 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 7 2,95 - Manter atualizado as referências 
bibliográficas das ementas e o acervo 
da biblioteca.  

Parcialmente 12 5,06 
Sim 190 80,17 
Sem Opinião 28 11,81 
7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Continuar satisfatoriamente o horário 
de funcionamento da biblioteca. Parcialmente 17 7,17 

Sim 166 70,04 
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Sem Opinião 45 18,99 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 0,84 - Manter adequada a quantidade de 
equipamentos dos laboratórios; 
 

Parcialmente 5 2,11 
Sim 154 64,98 
Sem Opinião 76 32,08 
7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 1,69 - Manter de modo satisfatório o 
funcionamento de laboratórios; 
 

Parcialmente 17 7,17 
Sim 161 67,93 
Sem Opinião 55 23,21 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 5 2,11 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório. Parcialmente 33 13,92 

Sim 171 72,15 
Sem Opinião 28 11,81 
7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 12 5,06 - Manter a facilidade de acessibilidade 
do portal do UNAR na internet. Parcialmente 17 7,17 

Sim 192 81,01 
Sem Opinião 16 6,75 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 17 7,17 - Manter a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 26 10,97 
Sim 166 70,04 
Sem Opinião 28 11,81 

7.17 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 9 3,80 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 

Parcialmente 12 5,06 
Sim 199 83,97 
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Sem Opinião 17 7,17 
 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS DISCENTES – PÓS-GRADUAÇÃO 

Quantidade de discentes do UNAR 27 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 18 66,66 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter bom o índice de condições 
adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 2 11,11 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter bom o índice de ambiente 
apropriado para as aulas. Parcialmente 1 5,56 

Sim 14 77,78 
Sem Opinião 3 16,67 
7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas de 
modo satisfatório. 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 13 72,22 
Sem Opinião 2 11,11 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto a necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 2 11,11 
Sim 12 66,67 
Sem Opinião 3 16,67 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades 
especiais. 
- Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

Parcialmente 3 16,67 
Sim 11 61,11 
Sem Opinião 4 22,22 
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7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório; 
  

Parcialmente 1 5,56 
Sim 14 77,78 
Sem Opinião 2 11,11 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o índice de segurança no 
campus efetivo. Parcialmente 1 5,56 

Sim 13 72,22 
Sem Opinião 4 22,22 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Prosseguir com os excelentes 
serviços de qualidade pela cantina. Parcialmente 1 5,56 

Sim 14 77,78 
Sem Opinião 2 11,11 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Manter o satisfatório o acervo da 
biblioteca do UNAR. Parcialmente 2 11,11 

Sim 10 55,56 
Sem Opinião 4 22,22 
7.10 A biblioteca do UNAR possui os livros indicados na bibliografia básica 
das disciplinas do Curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Solicitar para o coordenador de curso 
de pós-graduação que descreva quais 
livros sugeridos nas ementas das 
disciplinas e que a biblioteca do UNAR 
não possui. 
- Melhorar esse índice de modo 
satisfatório. 

Parcialmente 4 22,22 
Sim 4 22,22 
Sem Opinião 8 44,44 

7.11 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
dos alunos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Manter o horário de funcionamento 
da biblioteca de modo adequado. Parcialmente 2 11,11 

Sim 13 72,22 
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Sem Opinião 2 11,11 
7.12 A quantidade de equipamentos dos laboratórios é suficiente para atender 
às necessidades dos cursos 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação; Parcialmente 3 16,67 

Sim 4 22,22 
Sem Opinião 9 50,00 
7.13 As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção 
dos equipamentos) atende às necessidades do curso 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 5,56 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação; Parcialmente 2 11,11 

Sim 2 11,11 
Sem Opinião 13 72,22 
7.14 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 11,11 - Fomentar as aulas de laboratórios 
nos cursos de pós-graduação D; Parcialmente 1 5,56 

Sim 4 22,22 
Sem Opinião 11 61,11 
7.15 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o bom índice do portal de 
internet ser de fácil navegação. Parcialmente 1 5,56 

Sim 14 77,78 
Sem Opinião 3 16,67 
7.16 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 5 27,78 
Sim 10 55,56 
Sem Opinião 3 16,67 

7.17 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 

Parcialmente 1 5,56 
Sim 15 83,33 
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Sem Opinião 2 11,11 - Divulgar o manual do aluno do 
UNAR, para os alunos dos cursos de 
pós-graduação. 

 

APONTAMENTOS DE RESPOSTAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Quantidade de discentes do UNAR 72 Percentual de participação 

Docentes do UNAR participantes 49 68,05 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
7.1 O UNAR oferece condições adequadas de facilidade de acesso e 
segurança 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Manter bom o índice de condições 
adequadas de facilidade de acesso e 
segurança. 

Parcialmente 3 6,12 
Sim 37 75,51 
Sem Opinião 7 14,29 
7.2 O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, luminosidade e 
ventilação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Manter bom o índice de ambiente 
apropriado para as aulas. Parcialmente 3 6,12 

Sim 39 79,54 
Sem Opinião 6 12,24 
7.3 A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Prosseguir com a manutenção e 
conservação das instalações físicas de 
modo satisfatório. 

Parcialmente 2 4,08 
Sim 42 85,71 
Sem Opinião 3 6,12 
7.4 O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 
comunidade acadêmica 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 6,12 - Manter adequado o espaço físico do 
campus quanto a necessidade da 
comunidade acadêmica. 

Parcialmente 2 4,08 
Sim 38 77,55 
Sem Opinião 6 12,24 
7.5 As instalações são adequadas aos portadores de necessidades especiais 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 8,16 - Manter as instalações adequadas 
aos portadores de necessidades 
especiais. 

Parcialmente 5 10,20 
Sim 35 71,43 
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Sem Opinião 5 10,20 - Divulgar o plano de acessibilidade do 
UNAR. 

7.6 Os serviços de limpeza no UNAR são adequados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Prosseguir com o índice de modo 
satisfatório; 
  

Parcialmente 3 6,12 
Sim 39 79,59 
Sem Opinião 6 12,24 
7.7 Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Manter o índice de segurança no 
campus efetivo. Parcialmente 4 8,16 

Sim 41 83,67 
Sem Opinião 2 4,08 
7.8 A cantina oferece instalações e serviços com qualidade e diversidade de 
produtos de consumo satisfatórios 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 4 8,33 - Prosseguir com os serviços 
satisfatórios de qualidade pela cantina. Parcialmente 2 4,17 

Sim 36 75,00 
Sem Opinião 6 12,50 
7.9 A biblioteca do UNAR conta com livros e revistas atualizados 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 0 0,00 - Manter o excelente acervo da 
biblioteca do UNAR. 
-  

Parcialmente 4 8,16 
Sim 39 79,59 
Sem Opinião 6 12,24 
7.10 O horário de funcionamento da biblioteca é adequado às necessidades 
da comunidade acadêmica e civil 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,08 - Continuar satisfatoriamente o horário 
de funcionamento da biblioteca. Parcialmente 2 4,17 

Sim 40 83,33 
Sem Opinião 5 10,42 
7.11 Os computadores dos laboratórios de informática sempre funcionam 
corretamente 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Manter adequada a quantidade de 
equipamentos dos laboratórios; 
 

Parcialmente 2 4,08 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 10 20,41 
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7.12 O portal na internet é de fácil navegação 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 3 6,12 - Manter a facilidade de acessibilidade 
do portal do UNAR na internet. Parcialmente 4 8,16 

Sim 37 75,51 
Sem Opinião 5 10,20 
7.13 A conexão de internet funciona corretamente sempre que é acessada 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 1 2,04 - Manter a conexão de modo 
satisfatório; 
- Solicitar ao TIC que faça uma 
avaliação da conexão da internet do 
UNAR e desenvolva um cronograma 
de melhoramentos.  

Parcialmente 2 4,08 
Sim 35 71,43 
Sem Opinião 11 22,45 

7.15 As normas do UNAR são divulgadas no portal na internet 

Alternativas 
Quantidades 
Respondidas 

Percentual Indicações 

Não 2 4,08 - Continuar com as divulgações das 
normas do UNAR no portal da 
instituição. 

Parcialmente 3 6,12 
Sim 38 77,55 
Sem Opinião 6 12,24 

 

A infraestrutura do UNAR favorece atividades teóricas e praticas de qualidade 

para a comunidade acadêmica, seja por meio de atualização de laboratórios e seus 

equipamentos, como a manutenção arquitetônica de seus campi e polos EAD, já no 

que tange a biblioteca procura sempre a atualização de seus acervos.  

A CPA indica às coordenações dos cursos de pós-graduação que, junto aos 

docentes, verifiquem a quantidade e existência dos livros inseridos na bibliografias 

básica e complementar das disciplinas.  

Os coordenadores dos cursos de graduação do UNAR devem solicitar aos 

docentes responsáveis pelos laboratórios a atualização dos inventários e verificarem 

a necessidade de aquisição de novos equipamentos ou manutenção. Ainda a CPA 

indica maior frequência na limpeza dos laboratórios. 

O ano de dois mil e quatorze a região sudeste do nosso país, na qual está 

inserido o UNAR, passou por uma estiagem sem precedentes o que ocasionou uma 

crise climatológica e desordens, o cenário provocou temperatura local elevada, onde 

a sociedade e o UNAR necessitou adaptar as variações para manter o ambiente de 

trabalho e das salas de aula ameno para frequentar.  
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 Por fim o UNAR através da Coordenação de Tecnologia de Informação e 

Comunicação deve melhorar o sinal da internet e criar uma política de restrição para 

o uso da mesma. Para tanto será necessário investir em equipamentos profissionais 

capazes de dinamizar o processo de forma eficiente e eficaz. 

EGRESSOS 

As diferentes formas de se usar a palavra egresso compete apresentá-la 

neste relatório, dentro do contexto educacional para que o termo seja utilizado de 

forma correta. Em um contexto geral o termo egresso pode ter como sinônimos a 

ideia de afastamento, retirada, saída.  No âmbito pleno da palavra, o egresso é 

definido como a pessoa, que saiu ou que se afastou e deixou de fazer parte de uma 

comunidade. Já no contexto educacional a legislação trás o termo egresso como 

sendo a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o diploma e está 

apto a ingressar no mercado de trabalho (BRASIL, 1996). 

O UNAR desenvolve a política institucional para o egresso, por meio de 

levantamento de diagnósticos que apuram indicadores de qualidade, desenvolve 

análises sobre a trajetória, subsidiando, o planejamento, a adoção e a condução das 

políticas institucionais pertinentes ao ensino, pesquisa, extensão e gestão. Para o 

UNAR é muito importante saber o que o egresso pensa referente à sua formação 

para que possa proceder a ajustes finos no sistema de ensino. Além do mais, saber 

o que fazem como profissionais, e suas adequações nas funções nos diferentes 

setores, permite uma reflexão crítica sobre a formação e a necessidade do mercado 

de trabalho. O sistema de acompanhamento de egresso viabiliza inúmeros aportes 

no sentido de manter as discussões a propósito da aproximação do UNAR à 

realidade do mercado de trabalho. 

As informações advindas do egresso do UNAR poderão estimular um 

democrático processo de debates entre os diversos agentes da comunidade 

acadêmica, tendo em vista a relevância e a pertinência da experiência adquirida 

pelos diplomados no âmbito profissional. Deste modo, a qualidade em matéria de 

educação é considerada como um conjunto de atributos para o cumprimento da 

missão do UNAR, com o intuito de responder as expectativas de sua comunidade 

acadêmica e da sociedade, com indicadores obtidos a partir da trajetória realizada 
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pelos egressos que caracterizam como valiosas contribuições e de grande 

significado. 

No âmbito da avaliação institucional, o objetivo principal do SINAES é 

identificar o perfil das IES e o sentido de sua atuação, ponderando as distintas 

dimensões a serem analisadas. A política de acompanhamento do egresso é um dos 

fatores que compõe as dimensões: 

 

� Dimensão 1 – Missão e PDI; 

� Dimensão 3 – Responsabilidade Social; 

� Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade; 

� Dimensão 9 – Políticas de atendimentos aos estudantes. 

 

A CPA submeteu o questionário, conforme Anexo A, via e-mails aos 

egressos, foram enviados cerca de 20.000 (vinte mil) e-mails, obtendo um retorno de 

0,88%, após análise dos dados segue abaixo as respostas do egresso. 

AVALIAÇÃO EXTERNA: ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES 

EXTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC  

A CPA analisa os relatórios das avaliações externas do MEC/INEP e junto 

com os coordenadores de cursos desenvolvem planos de ação para minimizar as 

fragilidades. No ano de 2013 o UNAR recebeu em suas dependências uma 

comissão do MEC/INEP para avaliar o curso de bacharelado em engenharia civil, o 

relatório de avaliação apontou algumas fragilidades do PPC; a CPA identificou-os e 

junto ao coordenador de curso e NDE propôs a adequação do PPC, de acordo com 

os apontamentos indicados no relatório de avaliação. Em outro relatório de avaliação 

de ato regulatório de reconhecimento de um curso de licenciatura em 2012 foi 

apontado à necessidade de ampliar o Laboratório de Línguas; a CPA propôs o 

investimento em novo Laboratório de Literatura Brasileira, que em 2014, outra 

comissão externa do MEC/INEP, em visita in loco, como ato regulatório de 

renovação de reconhecimento do curso de licenciatura em Letras conferiu nota 

máxima em Laboratórios no relatório de avaliação. 
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No ano de 2014 o UNAR recebeu a visita in loco de 6 (seis) Comissões 

externas do MEC, com o reconhecimento de cursos como ato regulatório. Ressalta 

que a análise dos seus relatórios foi efetuada nos decursos dos processos 

avaliativos, por meio de plano de ações elaborados com a CPA e os coordenadores 

dos respectivos cursos avaliados, o que proporcionou ponderações sobre os cursos 

com a indicação de ações que precisam ser mantidas e outras de caráter retificador, 

na busca da melhoria contínua para o fortalecimento do compromisso do UNAR com 

o desenvolvimento das condições de vida da sua comunidade acadêmica e da 

sociedade.  

 

Tabela 1.  Visitas in loco das Comissões do MEC do ano de 2014. 

Ato Regulatório Curso Modalidade 
Data da 
Visita 

Nota Final 

Reconhecimento Pedagogia Presencial 
05/02/2014 a 
08/02/2014 

4 

Reconhecimento Geografia Presencial 
12/02/2014 a 
15/02/2014 

4 

Reconhecimento História Presencial 
09/03/2014 a 
12/03/2014 

3 

Reconhecimento Letras* Presencial 
18/05/2014 a 
21/05/2014 

4 

Reconhecimento Direito Presencial 
17/09/2014 a 
20/09/2014 

5 

Reconhecimento Letras* Presencial 
01/10/2014 a 
04/10/2014 

4 

Reconhecimento Artes Visuais Presencial 
23/11/2014 a 
26/11/2014 

3 

*Por se tratar de duas avaliações com cinco meses de diferença, com o mesmo ato regulatório e de igual nota 

final atribuída ao curso. A análise foi de ambos os relatórios, mas desenvolvido apenas um plano de ação. 

Quadro 2. Licenciatura em Pedagogia 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: 
Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 
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Contexto 
educacional 

3 
Atuação do 

NDE 
3 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

3 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

3 
Atuação do 

Coordenador 
2 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

3 

Objetivo do 
curso 

3 
Regime de 
trabalho do 

coordenador 
3 

Sala de 
professores 

4 

Perfil 
profissional do 

egresso 
3 

Titulação do 
corpo docente 

5 Salas de aulas 4 

Estrutura 
curricular 

3 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

5 

Conteúdos 
curriculares 

3 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
4 

Bibliografia 
básica 

4 

Metodologia 3 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

4 
Bibliografia 

complementar 
5 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

4 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

4 
Periódicos 

Especializados 
5 

Atividades 
complementar

es 
3 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
3 

Laboratórios 
especializados
: quantidade 

4 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
3 

Produção 
acadêmica 

docente 
4 

Laboratórios 
especializados

: qualidades 
4 

Apoio ao 
discente 

4   
Laboratórios 

especializados
: serviços 

3 
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Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

3     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

4     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
3     

Número de 
vagas 

3     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

4     

Conceito da 
dimensão 1 

3,3 
Conceito da 
dimensão 2 

3,7 
Conceito da 
dimensão 3 

4,0 

Conceito Final: 4 

 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

O plano de ação do curso de licenciatura em Pedagogia foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 

renovação de reconhecimento de curso, pela professora e coordenadora Me. Maria 

de Lourdes Cardoso da Silva Santos e a Comissão Própria de Avaliação.  

Na Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica, o conceito é considerado 

aceitável e nenhum item em desconformidade.    

O PPC e o PDI estão propostos em consonância com o perfil, a missão da 

IES, e estruturados conforme as legislações oriundas do MEC e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia - Licenciatura, na modalidade 

Presencial. Os referidos documentos oficiais acima citados apresentam o contexto 
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educacional, as políticas institucionais no âmbito do curso, ademais para consolidar 

o ensino, a extensão e a pesquisa, a coordenação do curso planeja articular as 

ações dos grupos de pesquisa e extensão para melhor dinamização.  

Os objetivos do curso e o Perfil profissional do egresso apresentam 

coerência, tão como as competências profissionais necessárias ao egresso em 

conformidade com o eixo do curso. 

De acordo com o relatório da comissão externa do MEC, projeto de curso tem 

estrutura curricular que contemplam disciplinas que deverão ser repensadas na 

próxima estrutura curricular das turmas a serem formadas, diante do emposto, a 

coordenação de curso junto ao NDE estão avaliando as modificações necessárias 

para atender a sugestão, para maior articulação da teoria com a prática e a 

interdisciplinaridade, favorecendo o desenvolvimento do perfil profissional do 

egresso. O curso de licenciatura em pedagogia, modalidade presencial, antevê o 

Estágio curricular supervisionado, as atividades complementares e o Trabalho de 

conclusão de curso – TCC, todos os três regulamentados, mas em conformidade 

com o relatório da comissão externa do MEC esses fazem jus a uma consolidação 

para as novas turmas.  

As tecnologias de informação e comunicação inseridas no processo de 

ensino-aprendizagem do curso permitem executar muito bem o PPC. Já o apoio ao 

discente contempla de modo satisfatório os programas extraclasses e 

atividades extracurriculares, em consonância ao tema destaca-se o 

atendimento ao aluno pelo serviço de contato, via site do UNAR. 

Os procedimentos de avaliação empregados nos processos de ensino são de 

modo suficiente, ao entendimento do curso e delineado no PPC. Porquanto, a 

avaliação do aluno concretiza-se mediante três avaliações P1, P2 em cada 

disciplina, com possibilidade de uma prova final (exame) para os alunos que não 

atingirem a média sete (7). Os docentes podem empregar métodos tradicionais, 

como provas, e também metodologias alternativas, segundo avaliarem apropriado e 

adequado ao aprendizado dos alunos. 

As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das auto avaliações e 

das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do 

curso, estão muito bem definidas, mas não implantadas devido o curso não ter 
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turmas em andamento, mas a coordenação do curso junto aos colegiados 

superiores e órgãos competentes do UNAR estão tomando as providencias 

necessárias para sanar a pendência.  

Quanto ao número de vaga disponibilizado no sistema e-MEC é 300, porém 

foi relatado pelo UNAR a realidade de 80 vagas, providenciando a devida correção. 

Por fim, mediante a dimensão 1, a coordenação do curso junto a NDE 

deliberou a manutenção da integração das redes públicas de ensino municipal e 

estadual com o UNAR para o bom desenvolvimento do curo e dos alunos. 

 Na Dimensão 2: Corpo Docente, o conceito é considerado aceitável e o item 

atuação do coordenador está em desconformidade. Para melhorar esse tópico, a 

coordenadora aumentará sua dedicação ao curso de modalidade presencial. 

Em consonância com a análise do relatório da comissão externa do MEC, o 

coordenador do curso e o NDE estão finalizando a reestruturação da matriz 

curricular do Curso novo, com a intenção de desenvolvê-la para atender o 

preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, 

concernente a integralização do tempo mínimo de quatro anos, assim como atender 

a consolidação e avaliação do PPC elaborado por docentes do curso de titulação 

compatível para o desempenho das atividades. A atuação do NDE e colegiado de 

curso são de modos eficientes e comprometidos.  Todos os docentes do NDE 

possuem titulação strictu sensu todos com titulação na área de atuação e todos com 

jornada de trabalho de tempo integral e parcial, já no colegiado de curso somente 

um docente é especialista os demais possuem titulação stricto sensu, com jornada 

de trabalho de tempo integral e parcial e horista, com vastas experiências na área 

que atuam, tanto no ensino básico como no superior. Neste requisito a Instituição 

está conformidade com a legislação e regimento institucional, portanto, pretende-se 

manter esse índice de aprovação. 

Ainda em conformidade com do relatório da comissão externa do MEC 

destaca-se que os docentes necessitam investir na produção de material didático 

para apoio às atividades desenvolvidas nas disciplinas a serem ministradas. 

O corpo técnico-administrativo do UNAR, possui formação e experiência 

profissional concernentes às funções. 
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 Já a produção acadêmica dos docentes nos últimos três anos, conforme 

analisado pelo relatório da comissão externa do MEC, foi considera como muito boa, 

mas necessita manter o bom empenho em pesquisa para prosseguir dentro do 

esperado da produção acadêmica. 

Na Dimensão 3 Infraestrutura, o conceito é considerado aceitável e nenhum 

item em desconformidade.    

Com a análise do relatório da comissão externa do MEC, o UNAR possui 

espaço de convivência, cantina e estacionamento para os professores. Para as 

atividades docentes, os professores em regime parcial e integral trabalham em salas 

individuais. A sala dos professores é climatizada com duas mesas individuais, 

poltronas e uma sala com uma mesa grande redonda para estudos individuais, 

equipada com quatro computadores e acesso à Internet, deste modo é um ambiente 

propicio para o desenvolvimento das atividades. 

Há no UNAR um laboratório, do curso de direito destinado à resolução de 

conflitos, com funcionamento em duas salas equipadas com microcomputadores, um 

arquivo para pastas suspensas, mesas e cadeiras. De acordo com informações da 

direção do UNAR, os alunos do Curso de Pedagogia tiveram participação efetiva nas 

atividades realizadas.  

As salas do curso tem capacidade para aproximadamente 60 alunos. 

Algumas já estão climatizadas, apresentando boa iluminação, acessibilidade 

adequada e quadro branco. 

Possui em todos os andares banheiros masculino e feminino, e rampas de 

acesso, para as pessoas que necessitam de acessibilidade especial ou com 

diminuição de mobilidade, o UNAR também tem um plano de acessibilidade próprio.  

Existem dois laboratórios de informática, tendo em média 40 computadores cada e 

são utilizados por todos os alunos da graduação para estudo e durante as aulas. O 

UNAR é equipado com rede wi-fi. 

A biblioteca do UNAR possui um vasto espaço, regulamento próprio e utiliza o 

Sistema CDD 18ª edição para catalogação e Sistema Perseus para o check-in de 

devolução e retirada de livros, com doze baias para estudos individuais, quatro baias 

para pesquisas com acesso à Internet por meio de três microcomputadores, quatro 

salas equipadas com mesa redonda e quatro cadeiras para estudo em grupo, nove 
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mesas com quatro cadeiras cada, em suma o UNAR tem uma biblioteca com 

infraestrutura adequada e atualizada. Em relação ao relatório de avaliação da 

comissão externa, O UNAR estava implantando uma sala específica para 

estudantes com necessidades especiais de visão, o que hoje é realidade. A 

bibliotecária do UNAR é formada na área de biblioteconomia com certificação 

comprovada, mediante as palavras da comissão a mesma é eficiente diante a sua 

função. 

Referente ao curso de licenciatura de pedagogia, modalidade presencial, em 

específico a comissão constatou a existência e disponibilidade da bibliografia básica, 

complementar e de periódicos em quantidade compatível aos números de alunos, 

seja em meio impresso e virtual, assim o UNAR sempre esta prevenido para manter 

esse seu acervo atualizado em consonante a qualidade e quantidade. O horário de 

atendimento ao público sofreu adequações em função de resultados advindos da 

Avaliação Interna realizada pela CPA. 

Na brinquedoteca a comissão do MEC localizou a sala equipada com quatro 

mesas cada; uma mesa com oito cadeiras, armários e prateleiras para 

acondicionamento o material didático. Possui regulamento próprio, com material 

diversificado e adequado às vivências lúdicas e ao processo de ensino e 

aprendizagem o que enriquece as experiências e o conhecimento dos alunos do 

UNAR. 

Em suma, a avaliação da comissão do MEC, mediante o relatório atribuiu nota 

final quatro (4), um enquadramento satisfatório para a comunidade UNAR. 

Quadro 3. Licenciatura em Geografia 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 
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Contexto 
educacional 

5 
Atuação do 

NDE 
4 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

3 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

3 
Atuação do 

Coordenador 
5 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

3 

Objetivo do 
curso 

5 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
4 

Perfil 
profissional do 

egresso 
5 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
5 Salas de aulas 5 

Estrutura 
curricular 

3 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

5 

Conteúdos 
curriculares 

3 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

5 
Bibliografia 

básica 
4 

Metodologia 3 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
5 

Bibliografia 
complementar 

4 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

5 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

5 
Periódicos 

Especializados 
4 

Atividades 
complementar

es 
5 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5 
Laboratórios 

especializados
: quantidade 

3 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
5 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
3 

Laboratórios 
especializados

: qualidades 
3 

Apoio ao 
discente 

4 
Produção 
acadêmica 

docente 
3 

Laboratórios 
especializados

: serviços 
3 
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Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

5     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

5     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
2     

Número de 
vagas 

4     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

2     

Conceito da 
dimensão 1 

4 
Conceito da 
dimensão 2 

4,5 
Conceito da 
dimensão 3 

3,7 

Conceito Final: 4 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

O plano de ação do curso de licenciatura em Pedagogia foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 

renovação de reconhecimento de curso, pelo professor e coordenador Me. Hélder 

Henrique Jacovetti Gasperoto e a Comissão Própria de Avaliação.  

Na Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica, o conceito é considerado 

satisfatório, mas há dois item em revés ao curso, que são: a avaliação ensino-

aprendizagem e a integração com as redes públicas de ensino. O primeiro item 

apesar da inconformidade o curso possui avaliação ensino-aprendizagem, tanto ao 

que e o como o aluno está aprendendo, e também à necessária revisão dos 

elementos que constituem a prática docente, tanto no âmbito da aula como no da 
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própria instituição, mas salienta-se que o NDE e o colegiado de curso 

proporcionarão a adequação dos procedimentos de avaliação, concernente aos 

critérios de avaliação preconizados no PPC, que evidenciam a dimensão quantitativa 

da aprendizagem.  

A respeito da Integração com as redes públicas de ensino, o coordenador e o 

NDE, irão propor melhor transparência nesse item no PPC e consolidar as parcerias 

entre a IES, comunidade, instituições e empresas, conforme os demais cursos de 

licenciatura do UNAR. 

Mediante o relatório de avaliação do MEC a estrutura curricular necessita ser 

objeto de maior atenção, referente às ações de pesquisa. Portanto, o coordenador 

propôs maior consolidação e articulação do grupo de pesquisa.  

O coordenador e a CPA também recomenda analisar possíveis mudanças 

nos conteúdos curriculares, para a adequação das atividades de formação do 

Licenciado em Geografia para o fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade 

do perfil profissional do egresso. 

Na Dimensão 2: Corpo Docente, o conceito é considerado satisfatório, após 

analise do relatório da comissão do MEC. 

O coordenador de curso propõe maior consolidação das reuniões de 

colegiado de curso, a fim de, aumentar a articulação entre ensino pesquisa e 

extensão, e proporcionar o aumento da produção acadêmica dos docentes, do curso 

de licenciatura em geografia, mesmo que, desde 2010 não haver realização de 

processo seletivo para ingresso de novos alunos. 

Na Dimensão 3: Infraestrutura, o conceito é estimado como aceitável e 

nenhum item em revés ao curso.    

Após a análise do relatório da comissão externa do MEC, o coordenador junto 

a CPA, providenciou uma sala adequada às funcionalidades físicas para o 

funcionamento da coordenação do curso de licenciatura em geografia. Quanto aos 

espaços destinados aos gabinetes de trabalho para docentes em tempo integral, o 

UNAR está realizando mudanças cabíveis. 

O coordenador do curso junto ao NDE e a CPA estão propondo a inserção 

dos laboratórios existentes nas dependências do UNAR no PPC do curso. 
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Ressalta-se que, a avaliação da comissão do MEC, por meio do relatório 

atribuiu nota final quatro (4), uma especificação satisfatória para todo o UNAR.  

Quadro 4. Licenciatura em História 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 

Contexto 
educacional 

2 
Atuação do 

NDE 
2 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

3 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

2 
Atuação do 

Coordenador 
3 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

4 

Objetivo do 
curso 

3 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
4 

Perfil 
profissional do 

egresso 
3 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
4 Salas de aulas 3 

Estrutura 
curricular 

3 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

3 

Conteúdos 
curriculares 

2 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

1 
Bibliografia 

básica 
2 

Metodologia 3 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
5 

Bibliografia 
complementar 

2 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

2 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

5 
Periódicos 

Especializados 
2 
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Atividades 
complementar

es 
3 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5   

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
3 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
3   

Apoio ao 
discente 

3 
Produção 
acadêmica 

docente 
3   

Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

2     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

2     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
3     

Número de 
vagas 

2     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

4     

Conceito da 
dimensão 1 

2,6 
Conceito da 
dimensão 2 

3,8 
Conceito da 
dimensão 3 

2,9 

Conceito Final: 3 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA 

O plano de ação do curso de licenciatura em História foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 
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renovação de reconhecimento de curso, pela professora e coordenadora Me. Maria 

de Lourdes Cardoso da Silva Santos e a Comissão Própria de Avaliação.  

Nas três dimensões que o curso foi avaliado, o conceito é considerado 

aceitável, mas houve itens em desconformidade e serão contempladas as ações 

para corrigi-los e/ou minimizá-los.  

A coordenação do curso reuniu com o NDE para fazer as alterações do PPC 

para a melhoria no âmbito do contexto educacional a fim de contemplar de modo 

eficiente às demandas sociais e econômicas de Araras e região e de fortalecer as 

políticas públicas, visto que, no relatório da Comissão do MEC in loco considerou-as 

ineficientes, portanto, o NDE, orientou estimular a leitura, discussão e 

posicionamento crítico de artigos científicos e no disposto do PDI do UNAR, na 

consolidação de um grupo de docentes direcionados à investigação, visando a 

desenvolver novas idéias, novas técnicas e novos procedimentos, concedendo um 

centro de excelência, com o intuito de gerir o conhecimento e a melhoria do 

cotidiano da população. Consequentemente, propiciando a produção científica, 

cultural, artística ou tecnológica, teve um fortalecimento e intensificação, através dos 

grupos de pesquisas. 

O PPC também foi adequado a Resolução CNE/ CP 2 de 19 de fevereiro de 

2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior, mas mantendo a estrutura e os conteúdos curriculares dos quais abrangem 

dois eixos. Porquanto, atribui habilidades ao profissional de História a se inter-

relacionar com diversas áreas do conhecimento, por meio de uma consistente 

formação interdisciplinar, na busca de ampliar as dimensões de atividade do 

historiador em distintas demandas da sociedade: preservação do patrimônio cultural; 

assessoria à produção artística, cultural e turística; assessoria a movimentos 

políticos e sociais entre outros. 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE, diante da nota atribuída à 

coordenação do curso de Licenciatura de História, propôs melhor articulação do 

NDE junto ao colegiado de Curso, por meio de reuniões regulares, intensificando 

suas atuações como responsáveis da consolidação do curso. 
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A Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores – foi avaliada 

muito aquém do desejado, entretanto, para melhoria desse aspecto a coordenação 

encaminhou, a reitoria a sugestão de contratação de professores com titulação de 

doutores de modo a atuarem no curso. Em contrapartida, o regime de trabalho do 

corpo docente do curso, a experiência no exercício da docência na educação básica, 

a experiência de magistério superior do corpo docente e a relação entre o número 

de docentes e o número de estudantes, foi concedido à nota máxima, itens nos 

quais a coordenação e Colegiados Superiores não pretendem desarticular. 

O funcionamento do colegiado de curso ou equivalente conforme o relatório 

da comissão do MEC in loco foi atribuída nota satisfatória, porém a coordenação 

propôs em consolidar a freqüência das reuniões favorecendo a articulação entre os 

docentes do curso. 

Os gabinetes de trabalho para professores tempo integral foram aumentados 

adequando-os para os respectivos; 

As salas de aulas do curso são para 40 alunos e a infraestrutura do UNAR 

possui três pavimentos, todos providos de banheiros masculinos e femininos, e 

rampas de acesso, para pessoas que necessitam de acessibilidade especial ou com 

diminuição de mobilidade.  Existem dois laboratórios de informática, tendo em média 

40 computadores cada e são utilizados por todos os alunos da graduação para 

estudo e durante as aulas. 

O UNAR é equipado com rede wi-fi. O UNAR junto com o TIC desenvolveu 

uma proposta de ampliação de acesso dos alunos a computadores e à internet e 

que esta sendo avaliada pelos órgãos competentes. 

A coordenação junto ao Colegiado de curso atualizou as bibliografias básicas 

e complementares e encaminhou uma relação de novos títulos de livros e a 

assinatura de periódicos da área para compor o acervo da biblioteca e sua 

ampliação para o atendimento aos alunos do curso de licenciatura de história e da 

comunidade do UNAR. Por fechamento a avaliação da comissão do MEC atribuiu 

nota final três (3) ao curso de Licenciatura de História, uma classificação satisfatória 

para a comunidade UNAR.  

Quadro 5. Licenciatura em Letras (1ª Avaliação) 
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Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 

Contexto 
educacional 

3 
Atuação do 

NDE 
5 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

4 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

3 
Atuação do 

Coordenador 
4 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

3 

Objetivo do 
curso 

3 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
4 

Perfil 
profissional do 

egresso 
3 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
5 Salas de aulas 5 

Estrutura 
curricular 

3 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

5 

Conteúdos 
curriculares 

3 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

5 
Bibliografia 

básica 
5 

Metodologia 3 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
5 

Bibliografia 
complementar 

5 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

4 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

5 
Periódicos 

Especializados 
5 

Atividades 
complementar

es 
3 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5   
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Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
2 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
4   

Apoio ao 
discente 

3 
Produção 
acadêmica 

docente 
5   

Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

3     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

4     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
3     

Número de 
vagas 

5     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

3     

Conceito da 
dimensão 1 

3,2 
Conceito da 
dimensão 2 

4,8 
Conceito da 
dimensão 3 

4,5 

Conceito Final: 4 

Quadro 6. Licenciatura em Letras (2ª Avaliação) 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 
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Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 

Contexto 
educacional 

4 
Atuação do 

NDE 
5 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

2 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

5 
Atuação do 

Coordenador 
5 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

2 

Objetivo do 
curso 

5 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
5 

Perfil 
profissional do 

egresso 
4 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
5 Salas de aulas 2 

Estrutura 
curricular 

4 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

5 

Conteúdos 
curriculares 

4 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

5 
Bibliografia 

básica 
5 

Metodologia 4 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
4 

Bibliografia 
complementar 

5 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

4 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

4 
Periódicos 

Especializados 
5 

Atividades 
complementar

es 
5 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5 
Laboratórios 

especializados
: quantidade 

5 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
4 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
3 

Laboratórios 
especializados

: qualidades 
5 
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Apoio ao 
discente 

4 
Produção 
acadêmica 

docente 
3 

Laboratórios 
especializados

: serviços 
5 

Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

5     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

5     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
4     

Número de 
vagas 

4     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

3     

Conceito da 
dimensão 1 

4,2 
Conceito da 
dimensão 2 

4,5 
Conceito da 
dimensão 3 

4,2 

Conceito Final: 4 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

O plano de ação do curso de licenciatura em História foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 

renovação de reconhecimento de curso, pela professora e coordenadora Me. 

Débora Martins de Souza e a Comissão Própria de Avaliação.  

O curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês foi avaliado nas três 

dimensões, o conceito é considerado satisfatório e não houve itens em 

desconformidade. 
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A coordenação do curso reuniu com o NDE e colegiado do curso para sugerir 

melhorias no PPC do curso, tais como: a inserção do TCC no PPC como obrigatório 

aos alunos concluintes, outro tópico é descrever os mecanismos de interação entre 

docentes e discentes e especificar melhor os mecanismos/métodos dos processos 

de ensino e de aprendizagem.   

O relatório também do MEC sugeriu melhor articulação junto à rede publica 

de ensino. A proposta foi consolidar a otimização e integração do curso junto à rede 

publica de modo mais incisivo.  A exclusão do PPC, sobre a presença da tutoria,  

Na dimensão seguinte, a coordenadora após analise do relatório do MEC 

propôs rever o Regime de trabalho do corpo docente – horista, a melhoraria a 

produção científica, cultura, artística do corpo docente por meio do fortalecimento 

dos grupos de pesquisas, tão como a indicação no Curriculum Lattes e sua 

atualização e o funcionamento do colegiado do Curso, por meio de reuniões 

regulares. 

Por fim, na terceira dimensão a coordenadora sugeriu conforme o relatório do 

MEC a organização dos gabinetes de trabalho para professores de tempo integral, 

bem como para a coordenação e o espaço da sala de aula que foram criticados 

pelos mesmos. 

Em síntese do relatório, a avaliação da comissão do MEC, mediante o 

relatório atribuiu nota final quatro (4), um enquadramento satisfatório para a 

comunidade UNAR. 

Quadro 6. Bacharelado em Direito 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 

Contexto 
educacional 

5 
Atuação do 

NDE 
5 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores 

4 



 
 

 

138 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I.E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112 – Araras/SP 

Fone: (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

 

 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

5 
Atuação do 

Coordenador 
5 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

5 

Objetivo do 
curso 

5 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
5 

Perfil 
profissional do 

egresso 
5 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
5 Salas de aulas 5 

Estrutura 
curricular 

5 
Carga horária 

de 
coordenação 

4 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

4 

Conteúdos 
curriculares 

5 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Bibliografia 
básica 

4 

Metodologia 5 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

3 
Bibliografia 

complementar 
4 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

5 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
4 

Periódicos 
Especializados 

5 

Atividades 
complementar

es 
5 

Experiência 
profissional do 
corpo docente 

5 

Núcleo de 
Práticas 

Jurídicas: 
atividades 
básicas 

5 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
4 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5 

Núcleo de 
Práticas 

Jurídicas: 
atividades de 
arbitragem 

negociação e 
mediação 

5 

Apoio ao 
discente 

5 

Relação do 
numero de 

docentes por 
discentes 

5   

Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

5 
Funcionament
o do colegiado 

de curso 
5   
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Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

5 
Produção 
acadêmica 

docente 
3   

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
5     

Número de 
vagas 

5     

Conceito da 
dimensão 1 

4,9 
Conceito da 
dimensão 2 

4,5 
Conceito da 
dimensão 3 

4,6 

Conceito Final: 5 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 

O plano de ação do curso de bacharelado em Direito foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 

renovação de reconhecimento de curso, pela professora e coordenadora Me. Willian 

Ricardo de Almeida Marchi e a Comissão Própria de Avaliação.  

O curso de Bacharelado em Direito foi avaliado nas três dimensões, o 

conceito é considerado satisfatório e não houve itens em desconformidade. 

As Políticas institucionais no âmbito do curso, o coordenador recomendou 

intensificar mais o ensino, a extensão e a pesquisa dinamizando e articulando as 

ações dos grupos de pesquisa e extensão da Instituição: tais como as atividades de 

extensão aos alunos e à comunidade todos os sábados, a publicação de artigos em 

revista jurídica eletrônica, a realização da jornada jurídica no 1º semestre de 2015 e 

a realização de positions papers por todas as classes do direito. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso de Direito cumpre 

corretamente as exigências legais oferecendo um total 4.032 horas, sendo 2.800 

horas de atividades teórico-culturais, no formato de about:blank 5 de 15 22/09/2014 

14:33 Dimensão. 
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Na organização didático-pedagógica, mediante a consulta do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC. 

disciplinas; 266 horas de prática jurídica; 600 horas de estágio supervisionado; e 200 

horas de Atividades Complementares. O Curso exige para sua conclusão a 

elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, com defesa perante banca 

examinadora e controle/supervisão das diferentes fases de elaboração (existe uma 

Coordenadora só para TCCs, que fica em sala anexa à sala de orientação de 

monografias, e controla o registro das diferentes sessões de orientação). O NDE 

vem atuando no sentido de orientar atividades para o perfil de exercício da 

Advocacia, identificado como o mais adequado para o curso em pesquisa sobre a 

realidade da oferta de trabalho na região, além da realidade da exigência de 

experiência mínima para concursos públicos. As instalações físicas (bastante 

satisfatórias) da IE são abertas à (e bastante utilizadas pela) comunidade local 

(atividades esportivas, convênios com o TJ e outras instituições, atividades 

culturais). Utilização do programa Perseus para envolver alunos em atividades, que 

vão desde a conscientização da importância de participação nas atividades de 

avaliação (da CPA) até a participação em atividades de extensão (como atividades 

de atendimento cívico na praça). 

O apoio ao discente, em especial ao apoio em participação em centros 

acadêmicos e em intercâmbios não foi detectado, mas foi proposto incentivar os 

discentes a participarem de centros acadêmicos e proporcionar condições de 

intercambio dos mesmos com outras IES. A Instituição já tem um sistema de 

intercambio promovido pelo Banco Santander com uma Instituição de Portugal. 

As Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem, possui o sinal da internet que precisa ser melhorado e criado uma 

política de restrição para o uso da mesma. Para tanto será necessário investir em 

equipamentos profissionais capazes de dinamizar o processo de forma eficiente e 

eficaz. Além da Utilização do programa Perseus para envolver alunos em atividades, 

que vão desde a conscientização da importância de participação nas atividades de 

avaliação (da CPA) até a participação em atividades de extensão (como atividades 

de atendimento cívico na praça). 
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O número de vagas implantadas atende muito bem, à dimensão do corpo 

docente e às condições de infraestrutura da IES.  

Atualmente, o curso está passando por um processo acelerado de aumento 

de alunos, em razão de sua boa qualidade, contando com 7 turmas no período 

noturno e 2 turmas no período diurno, com cerca de 300 (trezentos) alunos, sendo o 

maior curso em número de alunos da Instituição.  

Na Dimensão 2, o funcionamento do colegiado de curso ou equivalente, isto 

é, fato da maioria das turmas serem reduzidas (com até 30 alunos em média) e de 

existir grande oferta de atividades extra-curriculares em dias de sábado, atendendo 

a demanda de alunos, bem como o fato de haver pouca rotatividade de docentes, 

faz com que os alunos sintam-se amparados por seus professores. Relevante, 

também, a circunstância de a maioria dos alunos vir da cidade de Araras (apesar de 

existir outra IE na cidade, a instituição visitada é a única a oferecer o curso de 

Direito), embora novos alunos comecem a se transferir de instituições de cidades 

vizinhas, atraídos pela notícia de bons índices de aprovação de discentes no Exame 

de Ordem (OAB).  

Constata-se, também, que os integrantes do NDE apresentam a boa 

comunicação com a CPA e o Colegiado de Curso, estabelecendo diálogo com a 

direção superior e conseguindo implementar mudanças curriculares em resposta a 

novas necessidades/interesses. O NDE identificou o exercício da advocacia como 

maior aspiração do alunado (perfil) e do mercado de trabalho da região. O curso 

promove palestras e cursos gratuitos sobre temas variados que são também abertos 

à população, e chegam a atrair participantes de outras cidades (por exemplo, um 

curso sobre Penas e Procedimentos no Código de Trânsito Brasileiro, ou outro sobre 

Como Aprender Inglês Sozinho), oferecidos pelos docentes da instituição. 

Finalmente, a destacar o envolvimento pessoal do Coordenador do Curso, cuja 

progressão funcional gradativa e constante lhe permitiu conhecer profundamente 

instituição e alunos, e foi unanimemente considerado uma peça chave na 

engrenagem e sucesso do curso. 

A Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, necessita intensificar a 

obrigatoriedade dos docentes em produzir artigos para assim aumentar 

significativamente o numero de produções científica em congressos e periódicos 
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indexados. Não só produções internas, mas como também participar de congressos 

e outros eventos externos a IES. 

Já na Dimensão 3, o Curso de Direito oferece infra-estrutura razoável e boa 

área de convivência.  

As salas de aula têm cadeiras confortáveis, são climatizadas e dotadas de 

estrutura multimídia; há 2 Laboratórios de informática (um deles com lousa 

eletrônica).  

O Núcleo de Prática Jurídica tem salas separadas para Coordenação, 

Secretaria e arquivo, além de 4 salas para atendimento, que respeitam a dignidade 

dos atendidos (que dispõem também de mesas na área externa, agradável e 

coberta, além de brinquedoteca para eventuais crianças envolvidas).  

A Biblioteca tem salas para estudo individual, trabalho em grupo e consulta, 

além de disponibilizar aos alunos acesso remoto (de casa ou do emprego).  

A sala de convivência dos professores tem vários sofás e cadeiras, quatro 

computadores, e duas mesas com 10 lugares, propiciando um clima agradável de 

convivência.  

Todos os prédios contam com rampas para acesso de pessoas com 

mobilidade reduzida e um elevador está em fase final de instalação.  

Há banheiros para ambos os sexos e com acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida em todos os andares. O espaço como um todo é muito limpo e 

conservado. 

Há dois auditórios - o maior com cerca de 500 lugares, o menor com 250, com 

todo o equipamento necessário, e climatizados (frequentemente cedidos para 

atividades culturais gratuitas promovidas por ou abertas à comunidade externa).  

O espaço de convivência (pátio interno com árvores e plantas, parcialmente 

coberto) conduz à interação entre alunos e professores do curso de direito e de 

outros cursos e conta com uma lanchonete que oferece produtos de boa qualidade a 

preço acessível.  

Há ainda um espaço interno para estacionamento de motos, vagas 

delimitadas em frente à IE para professores, e um estacionamento para alunos e 

funcionários em outro local.  
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A Bibliografia complementar, atendeu ao número de alunos existentes, com 

quantidade satisfatória de exemplares das bibliografias de cada disciplina, 

necessitando no corrente ano de 2.015 ser aumentada, ante ao aumento dos alunos 

do curso de Direito. 

Em suma, a avaliação da comissão do MEC, por meio do relatório atribuiu 

nota final cinco (5), uma especificação satisfatória para todo o UNAR.  

Quadro 5. Licenciatura em Artes Visuais 

Dimensão 1: Organização 
Didático-Pedagógica 

 

Dimensão 2: Corpo 
Docente 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos Indicadores Conceitos 

Contexto 
educacional 

3 
Atuação do 

NDE 
3 

Gabinetes de 
trabalho para 
professores TI 

2 

Políticas 
institucionais 
no âmbito do 

curso 

3 
Atuação do 

Coordenador 
3 

Espaço de 
trabalho para 
coordenação 

4 

Objetivo do 
curso 

3 

Experiência 
magistério 
superior do 

coordenador 

5 
Sala de 

professores 
4 

Perfil 
profissional do 

egresso 
3 

Regime de 
trabalho do 

coordenador 
4 Salas de aulas 3 

Estrutura 
curricular 

4 
Titulação do 

corpo docente 
5 

Acesso dos 
alunos a 

equipamentos 
de informática 

3 

Conteúdos 
curriculares 

3 

Titulação do 
corpo docente 
– Porcentual 
de Doutores 

5 
Bibliografia 

básica 
4 
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Metodologia 3 
Regime de 
Trabalho do 

corpo docente 
5 

Bibliografia 
complementar 

3 

Estágio 
Curricular 

supervisionad
o 

3 

Experiência no 
exercício da 
docência na 
educação 

básica 

5 
Periódicos 

Especializados 
4 

Atividades 
complementar

es 
3 

Experiência de 
magistério 
superior do 

corpo docente 

5 
Laboratórios 

especializados
: quantidade 

2 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso 
3 

Funcionament
o do colegiado 

de curso 
3 

Laboratórios 
especializados

: qualidades 
3 

Apoio ao 
discente 

3 
Produção 
acadêmica 

docente 
3 

Laboratórios 
especializados

: serviços 
3 

Ações 
decorrentes de 
processos de 
avaliação do 

curso 

3     

Tecnologia de 
Informação e 
comunicação 

3     

Avaliação 
ensino-

aprendizagem 
3     

Número de 
vagas 

4     

Integração 
com as redes 
públicas de 

ensino 

4     

Conceito da 
dimensão 1 

3,1 
Conceito da 
dimensão 2 

4,2 
Conceito da 
dimensão 3 

3,2 
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Conceito Final: 3 

 

PLANO DE AÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

O plano de ação do curso de licenciatura em História foi elaborado em 

conformidade com  o relatório de avaliação do MEC de ato de regulação de 

renovação de reconhecimento de curso, pela professora e coordenadora Me. 

Débora Martins de Souza e a Comissão Própria de Avaliação.  

Nas três dimensões que o curso foi avaliado, o conceito é considerado 

aceitável e não houve itens em desconformidade. 

A coordenação do curso reuniu com o NDE e colegiado do curso para propor 

o TCC como obrigatório aos alunos concluintes, apontar os mecanismos de 

interação entre professor e aluno. Estabelecer com clareza os 

mecanismos/procedimentos dos processos de ensino e de aprendizagem e 

aperfeiçoar e/ou potencializar a integração do Curso na Rede Pública de Ensino. 

Todos os procedimentos serão inseridos no PPC do curso de licenciatura em Artes. 

Na dimensão do corpo docente e tutorial a coordenadora junto a CPA 

deliberaram rever o regime de trabalho do corpo docente (horista), melhorar a 

produção científica, cultura, artística do corpo docente mediante os grupos de 

pesquisas com indicação no Curriculum Lattes, tão como, a atualização do mesmo 

pelo corpo docente. Consolidar o funcionamento do colegiado do curso mediante 

reuniões regulares e definir os critérios de análise da pesquisa e da extensão em 

relação ao curso de graduação e as metodologias – apontadas no PPC. Por fim, 

nesta dimensão descrever os procedimentos da avaliação. 

Na terceira e ultima dimensão que avalia a infraestrutura mediante o relatório 

do MEC, foi proposto organizar gabinetes de trabalho para professores de tempo 

integral, bem como para a coordenação, os espaços, a quantidade e os serviços dos 

laboratórios especializados e providenciar armários para guardar os materiais dos 

laboratórios.  
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Em suma, a avaliação da comissão do MEC, mediante o relatório atribuiu nota 

final quatro (4), um enquadramento satisfatório para a comunidade UNAR. 

AVALIAÇÃO DO ENADE: ANÁLISE DO DESEMPENHO 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE é um dos 

métodos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES.  

A CPA analisa os relatórios do ENADE, e identificam as fragilidades 

encontradas e desenvolvem em conjunto – coordenador de curso e NDE – plano de 

ações de melhorias pedagógicas. No ano de 2010 e 2011 o baixo desempenho dos 

alunos no ENADE, possibilitou o UNAR mediante os colegiados e os núcleos 

docentes estruturantes – NDE dos cursos, proporem aulas de revisão de conteúdo e 

aplicação de avaliações no modelo de provas do ENADE (discursivas e testes). 

Consequentemente no ENADE de 2013 o curso de bacharelado em administração 

obteve a nota 3, no ENADE de 2014, o curso de licenciatura em geografia a nota 5. 

O ENADE é desenvolvido pelo renomado Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia de relação adjunta ao 

Ministério da Educação – MEC. As diretrizes são estabelecidas pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, órgão de coordenação e 

supervisão do SINAES. 

 O ENADE esta disposto na Lei 10.861/2004, previsto como integrante 

curricular obrigatório aos cursos de graduação. O exame é aplicado por 

periodicidade trienal para cada área do conhecimento e determinada pelo órgão 

regulador para todo o aluno ingressante (primeiro ano), quanto ao aluno concluinte 

(último ano) do curso de graduação. O aluno que passa pelo exame, constará no 

histórico escolar a situação lícita no que concerne a obrigatoriedade, para comprovar 

a legítima participação ou no caso de liberação oficial concedida pelo MEC, no modo 

preconizado no regulamento.    

O objetivo do ENADE é de monitorar e acompanhar o processo de 

aprendizagem e do desempenho acadêmica dos estudantes no que diz respeito aos 

conteúdos programáticos preditos nas diretrizes curriculares no tocante de cada 

curso de graduação. Os dados são categorizados por cada Instituição de Ensino 
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Superior – IES, mediante ao administrativo, a organização acadêmica, a localização 

geográfica descrita desde o nível municipal ao nacional. Portanto, arquitetam 

designações que proporcionam a definição de ações que norteiam à qualidade dos 

cursos de graduação por parte da comunidade acadêmica. 

No ano de 2014 e em conformidade com o Art. 33-E da Portaria nº 40/2007, 

foram avaliados os estudantes dos cursos do Ano II, quais sejam: 

� Para as áreas: ciências exatas, licenciaturas e áreas afins; 

� Para os eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais, Informação e 

Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial. 

 

Mediante isso, a Portaria Normativa nº 08/2014, definiu que o ENADE de 

2014 destina-se às seguintes áreas:  

 

I - que conferem diploma de bacharel em:  

a) Arquitetura e Urbanismo. b) Sistema de Informação. c) Engenharia Civil. d) 

Engenharia Elétrica. e) Engenharia de Computação. f) Engenharia de Controle e 

Automação. g) Engenharia Mecânica. h) Engenharia Química. i) Engenharia de 

Alimentos. j) Engenharia de Produção. k) Engenharia Ambiental. l) Engenharia 

Florestal e m) Engenharia.  

II - que conferem diploma de bacharel ou licenciatura em:  

a) Ciência da Computação. b) Ciências Biológicas. c) Ciências Sociais. d) Filosofia. 

e) Física. f) Geografia. g) História. h) Letras-Português. i) Matemática e j) 

Química.  

III - que conferem diploma de licenciatura em:  

b) a) Artes Visuais. b) Educação Física. c) Letras - Português e Espanhol. d) Letras 

- Português e Inglês. e) Música e f) Pedagogia.  

IV - que conferem diploma de tecnólogo em:  

c) Análise e Desenvolvimento de Sistemas. b) Automação Industrial. c) Gestão da 

Produção Industrial e d) Redes de Computadores. 

O UNAR teve o total de 365 alunos inscritos no ENADE no ano de 2014, por 

meio dos cursos de graduação: 

Tabela 2 . Cursos que participaram do ENADE 2014 



 
 

 

148 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I.E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112 – Araras/SP 

Fone: (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

 

 

Cursos de Graduação Modalidade 

Bacharelado 

Arquitetura e Urbanismo Presencial 

Engenharia Civil Presencial 

Engenharia de Produção Presencial 

 

 

 

Licenciatura 

Artes Visuais A Distância 

Filosofia A Distância 

Geografia A Distância 

História A Distância 

Letras-Português/Espanhol A Distância 

Letras-Português/Inglês  A Distância 

Pedagogia A Distância 

 

O ENADE avalia o sistema educacional de ensino superior de distintas 

formas. Uma delas é a avaliação do desempenho dos discentes de modo individual, 

que após a divulgação oficial dos resultados gerais do exame, estarão 

disponibilizados no sistema ENADE, podendo ser acessados através do boletim de 

desempenho do estudante. 

O Relatório de cursos é elaborado mediante os cursos de graduação 

participantes e aponta: o desempenho da totalidade dos estudantes no ENADE. Isto 

é, estes dados, compreendem os resultados do desempenho dos estudantes em 

cada questão do exame e integram o conceito ENADE. O resultado de um curso é 

comparado, no tocante, aos outros de sua região geográfica e do Brasil, 

possibilitando análises comparativas. Outro item relevante deste relatório é fornecer 

a concepção do conjunto dos discentes a respeito da sua instrução acadêmica 

adquiridas no decorrer do curso de graduação. Ou seja, a composição das respostas 

dos concluintes em conjunto ao questionário do estudante possibilita especificar o 

perfil socioeconômico e a compreensão quanto às ações pedagógicas e os 

processos de ensino-aprendizagem proposto em sua formação.  

O ENADE proporciona também o relatório das IES, no qual os conselhos 

superiores ou dirigentes acadêmicos conseguem visualizar os resultados alcançados 

em cada curso participante do ENADE. Permite uma visão holística da IES e 
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especifica qual a colocação no ranking em detrimento as demais IES com o mesmo 

plano organizacional-acadêmico, de sua região geográfica e do Brasil. 

O relatório de áreas, propicia aos cursos das áreas contempladas no ENADE, 

saber o desempenho geral em cada questão dos participantes. Ainda mais, os 

resultados de uma área especifica são classificados pelas categorias das IES, 

estados federativos, região geográfica e nível nacional. Este relatório ajuda na 

construção contínua do PPCs e articulam ações à qualidade dos cursos de 

graduação. 

Por fim o Relatório do coordenador elabora o perfil acadêmico profissional dos 

coordenadores, e de conceber a respeito das ações pedagógicas e das políticas 

institucionalizais praticadas pelas IES.  

O ENADE é uma ferramenta imprescindível para a avaliação institucional, 

entretanto, os resultados referentes ao ano de 2014 estarão disponíveis para a 

análise somente no segundo semestre do ano de 2015. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

O UNAR acompanha as orientações e indicações a respeito do 

desenvolvimento dos procedimentos de avaliação indicados pelo SINAES e procura 

enquadrar-se para um processo Avaliativo Institucional cada vez mais efetivo. Em 

consonância, há mudanças nas atividades acadêmicas e administrativas com o 

intuito principal de fixarem na participação da realidade brasileira antepondo os 

interesses da sociedade.  

A avaliação institucional deve organizar e desenvolver instrumentos de 

avaliação com o preceito da integração.  

Na contemporaneidade o sistema avaliativo educacional compreende a 

aprendizagem dos discentes em sala de aula, as IES e por fim o sistema de ensino 

superior. Destaca-se que esse sistema por mediação de avaliações internas e 

externas das IES apresenta duas modalidades: a avaliação institucional 

(organizacional e administrativa) e a avaliação acadêmica ou científica (resultados 

da aprendizagem em função das políticas educacionais como indicadores de 

qualidade do ensino). 
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Neste contexto o UNAR evidencia a necessidade dos docentes e 

colaboradores, ponderar a Avaliação Institucional um instrumento de diagnostico de 

seus trabalhos que reflitam na conferência da qualidade de ensino e da 

aprendizagem que o discente quer construir. Desde o dia 05 de dezembro de 2009 

está em vigência no UNAR o plano de carreira docente e desde o dia 03 de 

setembro de 2010, o plano de carreira do técnico-administrativo. 

Os planos de carreira acadêmica do UNAR tem a finalidade de regular as 

condições de admissão, dispensam direitos e vantagens, bem como os deveres e 

responsabilidades dos membros do Corpo Docente e Técnico-Administrativo –  

doravante somente como Corpo Acadêmico – do UNAR, mantido pela Associação 

Educacional de Araras, ambos com sede em Araras (SP). 

O UNAR proporciona a valorização do Corpo Acadêmico, por meio da 

identificação e aprimoramento de aptidões e habilidades técnico-profissionais, defini 

uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar um equilíbrio e coerência 

entre os valores efetivamente pagos e os serviços realizados. Ressalta que o plano 

de carreira do docente há a progressão horizontal e vertical, mediante as vagas 

institucionais e a progressão de um nível para outro, dentro de uma mesma classe, 

poderá ocorrer por mérito ou por antiguidade, alternadamente, sendo analisada pelo 

Conselho de Avaliação de Docentes – CONAD, responsabilidade essa atribuída a 

CPA. 

O UNAR também possibilita o reconhecimento efetivo ao mérito profissional 

através de uma progressão funcional com base na Avaliação de Desempenho e 

implementa critérios para a avaliação, como forma de preservar, atrair e manter na 

Instituição os melhores profissionais do mercado de trabalho. 

A avaliação de desempenho do UNAR, contou com a aplicabilidade de 

questionários, avaliando o desempenho funcional (ADF) e as características 

pessoais (ACP), do Corpo Acadêmico, por meio de cada chefe imediato. As notas 

atribuídas vaiaram: 1 – Insatisfatório; 2 – Regular; 3 – Bom; 4 – Muito Bom e 5 – 

Excelente. Para o colaborador ser aprovado na avaliação e desempenho, o critério 

de aprovação foi ter média igual ou superior a 2,5 entre as habilidades avaliadas. 

Após a análise dos resultados, houve notas máximas 5 e nota mínima de 2,3. 
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CONSIDERAÇÂO FINAL 

O UNAR por meio dos anos de tradição e qualidade tem alcançado o patamar 

de excelência no ensino e diante da autoavaliação demonstrou ter diversos pontos 

fortes que se destacam: com 83,56%, a comunidade acha essencial ter um sistema 

de avaliação, índice muito satisfatório, resultado que reflete o pleno funcionamento 

da CPA na atuação e sensibilização para a importância do sistema avaliativo da IES. 

O item de excelente impacto é a presteza e responsabilidade do corpo 

docente que o UNAR possui, porquanto, 81,95% dos discentes responderam que os 

professores apresentam os planos de ensino no primeiro dia de aula. A biblioteca, 

com 81,03%, conta com livros e revistas atualizadas, ressalta que a biblioteca pode 

ser usufruída não somente para a comunidade acadêmica UNAR, mas também pela 

comunidade civil de Araras e região.   

78,9% dos alunos no seu trabalho profissional, já empregaram ou utilizam os 

conceitos das disciplinas ministradas no curso e 75% dos alunos interessam em 

saber os resultados da auto-avaliação, outros itens que evidenciam o pleno 

funcionamento da CPA na atuação e sensibilização para a importância do sistema 

avaliativo da IES. 

63,4% entendem que há coerência nas ações praticadas pelo UNAR e o 

proposto em sua missão; indicativo que o UNAR esta em consonância com as 

propostas identificadas no PDI. 

 Em contrapartida, qualquer sistema de melhoria há a busca constante do 

melhor. Portanto, o UNAR também evidenciou no mínimo três pontos fracos e foram 

realizadas ações para erradicar ou minimizá-los. A comunidade do UNAR com 

47,48% apontou a necessidade da adequação e melhoria de acessibilidade na 

infraestrutura, a CPA encaminhou aos gestores da IES que deliberou a execução 

das obras. 

Com 41,35% na autoavaliação a comunidade do UNAR evidenciou a 

necessidade de melhor iluminação e segurança no estacionamento. A CPA junto 

com os gestores do UNAR providenciou a contração de uma empresa terceirizada 

para a segurança do local e solicitou ao departamento de Infraestrutura a 

conformidade da iluminação. Outro ponto foi a respeito dos professores de não 

trabalharem as dificuldades que os alunos apresentam na avaliação, com 42,07%. A 
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CPA junto com os coordenadores de cursos propôs a consolidação das correções 

das avaliações com os alunos para verificar e/ou identificar as dificuldades e saná-

las com a aplicação de listas de exercícios extras e continuar com os simulados de 

testes no modelo ENADE. 

As condições de funcionamento dos laboratórios (limpeza e manutenção dos 

equipamentos) se atendem às necessidades dos alunos, obteve o valor de apenas 

55,17%. A CPA por meio de diálogos com o responsável pela limpeza da 

infraestrutura do UNAR projetou uma escala mais efetiva para a limpeza dos 

laboratórios. Já para a manutenção de equipamentos deliberou ao responsável que 

ao haver a necessidade da manutenção, deve-se reportar aos coordenadores de 

cursos, os quais passarão a gestão do UNAR. 

Por fim, foi apontado pela autoavaliação como fragilidade o departamento 

financeiro do UNAR estar lotado fora da infraestrutura da Instituição, a CPA 

encaminhou aos gestores e mantenedores a fragilidade apontada; em resposta o 

UNAR providenciou o deslocamento do departamento para as instalações do UNAR. 

Em desfecho o relatório evidencia que a autoavaliação institucional está 

consolidada, por meio da participação da comunidade acadêmica da instituição: 

coordenador, docente, discente e técnico-administrativo de modo exemplar.   

 Os resultados descritos e as indicações executadas incidem de diagnóstico e 

reflexão que traduzem as proposituras de ações que preconizam, de maneira 

singular, dar subsídio ao UNAR, nos planejamentos e as ações. A divulgação das 

análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional e das avaliações 

externas implantadas ocorre de maneira excelente para a comunidade acadêmica. 

Os dados e as informações coletadas são analisados e apropriados pelos atores da 

instituição, culminando no planejamento e na execução das ações. São muitos os 

avanços e os desafios enfrentados.  

A autoavaliação institucional, com o escopo que foi executado e dos quais os 

resultados são divulgados, laboram como instrumento de gestão e de ações 

acadêmico-administrativas com vistas à melhoria institucional, com a visão 

compreensiva da realidade, provendo a busca persistente da efetivação da missão 

do UNAR.  
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regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de 

educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida 

disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Enade 

e outras disposições.    

 

ANEXO A 

 

Questionário para alunos egressos 

Esta pesquisa está sendo aplicada a ex-alunos do Centro Universitário de Araras 
“Dr. Edmundo Ulson”, doravante como UNAR. Seus objetivos são: 
 
1) Conhecer a situação profissional atual dos formandos nos cursos do UNAR; 
2) Conhecer a adequação entre a formação oferecida no curso e às exigências do 
mercado de trabalho; 
3) Medir o nível de satisfação do ex-aluno em relação ao curso e com a Instituição. 
 
Sua colaboração é de fundamental importância para o aprimoramento do curso e do 
UNAR. 
 
 
Nome (Opcional): 
 
Sexo: 
 Masculino   Feminino 

 

Idade: 

Curso: 
 
Ano 
 Início   Término 

 

Semestre 
 1º    2º 

 

E-mail atualizado: 
 
Estado Civil 
 Solteiro 
 Casado 
 Separado Judicialmente 

 

 
1. Ao concluir o Curso de Graduação no UNAR, você se sentia em relação aos 

conhecimentos adquiridos: 
 

 Seguro para atuar Sozinho 
 Seguro para atuar sob supervisão 
 Inseguro 
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2. Você possui outro Curso de Graduação concluído 
 

 Sim (responda questão 3) 
 Não (responda questão 5) 

 
3. Onde você concluiu o outro Curso de Graduação 

 
 UNAR 
 Outra Instituição 

 
4. Quando você concluiu o outro Curso de Graduação: 

 
  

5. Possui Curso de Pós-Graduação: 
 

 Sim, concluído (responda as questões 6, 7 e 8) 
 Sim, em andamento (responda as questões 6, 7 e 8) 
 Não (vá para a questão 9) 

 
6. Nível da Pós-Graduação: 

 
 Especialização 
 Mestrado 
 Doutorado 

  
7. Área da Pós-Graduação: 

 
 

 
8. Você optou pela Pós-Graduação por que: 

 
 Quero apenas aprimorar meus conhecimentos 
 Quero alcançar cargos e salários melhores no atual ou futuro emprego  
 A empresa exigiu 
 Outro____________________________________________________________ 

 
9. Antes de ingressar no curso universitário, qual era seu cargo na empresa em que 

trabalha(va)? 
 

 
 

10. Antes de ingressar no curso universitário, qual era sua renda mensal bruta na 
empresa em que trabalha(va)? 
 

 
 

11. Após a conclusão do curso de graduação, você mudou de cargo na empresa em que 
trabalha(va)? 
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12. Após a conclusão do curso de graduação, sua renda mensal bruta mudou na 

empresa em que trabalha(va)? 
 

 
 

13. Em sua opinião, você trabalha na área de atuação profissional? 
 

 
 

14. Qual é seu cargo atual na empresa em que trabalha? 
 

 
 

15. Qual é sua renda mensal bruta atual na empresa em que trabalha? 
 

 
 
16. Você está satisfeito com sua atividade profissional atual? 

 
 a) satisfação plena  d) insatisfação média 
 b) satisfação média  e) insatisfação plena 
 c) indiferente  f) não sei responder 

 
17. O estágio foi útil para ser contratado ou para ser promovido para cargos na área de 

atuação profissional? 
 

 
 

18. O trabalho de conclusão de curso foi útil para ser contratado ou para ser promovido 
para cargos na área de atuação profissional? 
 

 
 

19. A sequência das disciplinas na grade é lógica e facilita o aprendizado. 
 

 
 

20. O número de alunos na sala de aula é adequado ao aprendizado. 
 

 
 

21. O número de aulas de laboratório foi adequado para minha formação. 
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22. A biblioteca possui acervo (livros e revistas) indicado nas bibliografias das 
disciplinas. 

23.  
 

 
24. O método de avaliação dos professores facilita aprendizado voltado para o mercado 

de trabalho. 
25.  

 
 

26. Os professores dominam os conteúdos de suas disciplinas. 
 

 
 

27. Os professores adaptam seu método de trabalho às necessidades da turma. 
 

 
 
 

28. Os professores cumprem pontualmente os horários de entrada e saída. 
 

 
 

29. Assinale as atividades complementares das quais participou durante o período de 
realização do Curso no UNAR: 

 
 a) monitoria  d) cursos de extensão 
 b)projeto de iniciação científica  e) palestras 
 c) projeto de extensão  f) outros 

 
30. As atividades complementares contribuíram para me tornar um profissional mais 

competitivo no mercado de trabalho. 
 

 
 

31. Você mantém contato com o UNAR: 
 

 Sim 
 Não 

 
32. Você indicaria o curso do UNAR para outras pessoas: 

 
 Sim 
 Não 

 
Por quê? 
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