
Saiba Mais  sobre o processo Autoavaliação Institucional

✔ Qual o objetivo da Autoavaliação Institucional?

A  Autoavaliação  Institucional  é  um  indicador  avaliativo  que  tem  por  objetivo  realizar  um
levantamento das informações importantes para o desenvolvimento e gerenciamento da Univates.
O processo de autoavaliação se dá por meio da  Avaliação Discente e Docente e  Avaliação de
Serviços  e Infraestrutura,  ferramentas  que possibilitam a comunidade acadêmica (estudantes,
professores e funcionários) sugerir mudanças, reivindicar melhorias ou criticar situações que estão
fragilizadas.

✔ Qual a periodicidade da Autoavaliação Institucional?

A Autoavaliação  Institucional  ocorre,  por  meio  da  Avaliação  Discente  e  Docente,  de  forma
semestral. Já, a  Avaliação de Serviços e Infraestrutura  acontece no primeiro semestre de cada
ano.

✔ No  que  difere  a  Avaliação  Discente  e  Docente da  Avaliação  de  Serviços  e
Infraestrutura?

A diferença entre elas é de que na Avaliação Discente e Docente o formulário contempla questões
relacionadas às disciplinas do currículo de cada curso, a metodologia das aulas e a atuação do
professor  em sala de aula;  Na Avaliação de Serviços e Infraestrutura,  o formulário  apresenta
questões dos serviços prestados pela IES, bem como a infraestrutura geral e específica disponível
à comunidade acadêmica.

✔ A Autoavaliação Institucional é obrigatória?

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), representado
pela  Lei  nº  10.861/2004,  a  Autoavaliação  Institucional  é  um  indicador  obrigatório  a  ser
desenvolvido pela instituição com a participação de diferentes segmentos da comunidade mantém
formas de vínculo com a IES.  
No entanto,  a participação da comunidade acadêmica é de caráter voluntário. Nesse sentido, a
IES,  por  meio  da  atuação  das  comissões  de  avaliação  e  o  setor  de  Avaliação  Institucional
garantem uma significativa participação da comunidade acadêmica, executando estratégias de
divulgação  e  conscientização  dos  grupos,  enfatizando  a  importância  desse  processo  para  o
aprimoramento e crescimento da IES como um todo.  

✔ De que  forma a  comunidade  acadêmica  participa  do processo  de  Autoavaliação
Institucional?

A comunidade acadêmica poderá participar do processo de Autoavaliação Institucional, acessando
o endereço www.univates.br/avaliacao durante um período previamente definido pela Instituição e
que permanece disponível em média um mês.

✔ Qual o objetivo das reuniões com os representantes de turma nesse processo de
Autoavaliação Institucional?

A representação de turma se dá em sala de aula com a escolha de um estudante. 
O representante eleito/escolhido deverá ser o interlocutor entre a turma e a Reitoria, no sentido de
apresentar  as  sugestões,  críticas  e  reivindicações  nas reuniões promovidas  pela  Reitoria.  As
questões  serão  registradas,  no  momento  da  reunião  e,  posteriormente  enviadas  aos
representantes  de  turma  com  os  encaminhamentos  realizados  denominadas  pela  IES  como
“Devolutivas”.

http://www.univates.br/avaliacao


✔ Todas as disciplinas do currículo de um curso são submetidas a avaliação?

Normalmente  são  submetidas  a  avaliação  todas  as  disciplinas  contempladas  na  estrutura
curricular (matriz curricular) de cada curso, com exceção daquelas que relacionam as atividades
de estágio, monografias, trabalhos de conclusão, bem como aquelas que são ministradas por um
coletivo de professores.

✔ É possível a identificação dos respondentes?

Compete à Instituição, em qualquer circunstância, garantir o sigilo da identidade dos respondentes
e a confiança no tratamento dos dados obtidos por meio desse indicador avaliativo. 
A participação efetiva da comunidade acadêmica traz benefícios para o crescimento da IES e
aperfeiçoamento da qualidade do ensino superior. 
A Univates trata o assunto com muita seriedade e responsabilidade. 

✔ De que forma a Instituição aproveita os resultados obtidos por meio do processo de
autoavaliação institucional?

A Instituição, a partir dos dados armazenados, realiza diversas análises que servirão de base para
futuros  encaminhamentos  e  ações  a  serem  executadas  de  imediato  ou  que  requerem  um
planejamento de médio a longo prazo. 


