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1 INTRODUÇÃO 

 

Avaliação Institucional é um instrumento de acompanhamento contínuo das atividades e da 

implementação de mudanças necessárias à realização da missão das instituições de educação superior. 

Possui como principais funções produzir informações, questionar os sentidos do conjunto de atividades e 

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

consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as 

relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição 

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

prestar contas à sociedade.  

É um processo contínuo e permanente de autoconhecimento e de reflexão, visando o aprimoramento 

da qualidade de ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa, e que serve de diagnóstico para fins 

de planejamento, revisão e orientação, além de permitir que a instituição perceba o grau de distanciamento 

entre os objetivos propostos e a prática estabelecida no cotidiano institucional. 

O processo de avaliação institucional da UDESC é conduzido pela Coordenadoria de Avaliação 

Institucional (COAI), Órgão Suplementar Superior vinculado à Reitoria, que desenvolve suas políticas e 

ações em colaboração com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), e as Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSAs) presentes nos 12 Centros de Ensino.  

 A Comissão Setorial de Avaliação da UDESC Balneário Camboriú foi instituída pela primeira vez no 

ano de 2012, pela portaria número 008, com o objetivo de desenvolver o processo de autoavaliação em 

articulação direta com a CPA.  

De acordo com a Resolução 073/2013 - CONSUNI, compete às CSAs: 

I – sensibilizar a comunidade acadêmica de seu Centro para a execução dos processos de avaliação 

institucional; 

II – desenvolver as autoavaliações no respectivo Centro, respeitadas as orientações da CPA e da 

COAI; 

III – sistematizar as informações e analisar os resultados dos processos de autoavaliação do Centro; 

IV – incentivar e auxiliar os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) a analisarem e disseminarem, 

aos respectivos grupos de interesse, as informações das avaliações; 

V – elaborar os relatórios das autoavaliações do Centro e encaminhá-los a COAI dentro dos prazos 

estabelecidos; 

VI – prestar as informações solicitadas pela CPA ou pela COAI; 

XXIII – realizar eventos visando à capacitação de pessoas para os processos de avaliação 

institucional; 

XIX – emitir juízos de valor e propor ações formativas tendo em vista os resultados dos processos de 

avaliação institucional; 

XI – realizar a gestão e disseminação das informações das autoavaliações do Centro; 

XX – elaborar e apresentar à comunidade acadêmica o relatório anual das atividades desenvolvidas. 

 



Atendendo a uma das responsabilidades da CSA, o presente relatório descreve as atividades 

desenvolvidas pela comissão no decorrer de 2017. 

 

2 AÇÕES REALIZADAS 

 

Nesta seção são apresentadas e detalhadas as ações desenvolvidas pela Comissão Setorial de 

Avaliação do CESFI no ano de 2017. 

 

2.1 NOVA COMPOSIÇÃO DA CSA 

 

O ano de 2017 teve início com a alteração dos membros da CSA da UDESC Balneário Camboriú, 

por meio da portaria 02/2017. Ficando com a seguinte composição: 

 Alexandre Magno de Paula Dias 

 Francisco Germano Martins 

 Vanessa Marie Salm 

 Vitor Hugo Klein Junior 

 Mirian Simão 

A portaria 08/2017 fez uma nova alteração na composição da comissão, para adequá-la às exigências 

previstas no § 1º, do Art. 5º, da 073/2013 do CONSUNI, passando a ser composta pelos seguintes membros: 

Representantes Docentes: 

 Alexandre Magno de Paula Dias (Presidente) 

 Francisco Germano Martins 

 Vanessa Marie Salm 

 Vitor Hugo Klein Junior 

Representantes Técnicos Administrativos: 

 Leticia Lazzari 

 Mirian Simão 

 Siunara Simone Rodrigues 

Representantes Discentes Engenharia de Petróleo: 

 Gabriela Vieira Waterkemper (Titular) 

 Morgana Silveira e Silva (Suplente) 

Representantes Discentes Administração Pública: 

 Victor Alves Sales (Titular) 

 Franz Ariovaldo Reiter Neto (Suplente) 

Representante da Sociedade Civil: 

 Hélvion Antonio Ribeiro (MOVUP) 

Em 29/08/2017, devido ao professor Alexandre Magno de Paula Dias ter assumido um cargo de 

direção, a técnica universitária Letícia Lazzari assumiu a presidência da comissão, conforme portaria 

61/2017. 

 



2.2 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS CURSOS 

 

A Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) é uma das atividades periódicas da autoavaliação 

institucional da UDESC, realizada por docentes e discentes semestralmente, utilizando o módulo de 

Avaliação Institucional incorporado ao Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA). Nesta avaliação docentes e 

discentes avaliam o desempenho mútuo e as disciplinas cursadas no semestre. 

 

2.2.1 PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO DE AAC 

 

Uma das principais atividades desenvolvidas no ano de 2017 pela CSA da UDESC Balneário 

Camboriú foi a padronização do processo de execução da AAC no Centro de Ensino, com a criação de um 

plano de trabalho, do detalhamento das atividades a serem desenvolvidas e criação de um padrão de análise 

dos resultados. 

Na figura abaixo pode ser observado o desenho do processo de execução da AAC. No decorrer de 

2017 este processo foi desenvolvido como um projeto piloto, que nos anos seguintes será aperfeiçoado 

conforme necessidades observadas durante a execução. 

 

Outra melhoria implementada em 2017 foi a criação de uma metodologia de análise dos resultados 

da AAC.  Após elaboração de um quadro síntese com as pontuações obtidas em cada pergunta da avaliação, 

por segmento, com base nos percentuais de resultados positivos (respostas “sim”) obtidos em cada 

pergunta, foram definidos os seguintes indicativos de ação: 

 MANTER: quando a avaliação POSITIVA é igual ou maior que 75%, considera-se que a 

questão atende os requisitos de qualidade e as ações referentes a esta questão devem ser 

mantidas. 



 AÇÕES PONTUAIS: quando a avaliação POSITIVA é igual ou maior que 50% e menor que 

75%, considerasse que a questão não conseguiu atingir padrão de qualidade exigido, mas 

pode melhorar a partir de ações pontuais. 

 PONTOS CRÍTICOS: quando a avaliação POSITIVA é maior ou igual a 25% e menor que 

50%, considera-se que a questão não atende os requisitos mínimos de qualidade, estando 

em situação crítica e merecendo atenção especial e ação rápida. 

 AÇÕES URGENTES: quando a avaliação POSITIVA é menor que 25%, considera-se que o 

indicador necessita de intervenção imediata por parte da gestão, com implementação de 

ações corretivas em caráter de urgência. 

Após tabulação dos dados, os resultados foram encaminhados para os NDE’s definirem ações para 

as perguntas com avaliações positivas abaixo de 75%. 

 

2.2.2 CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO 

 

Um dos principais focos de trabalho da CSA em 2017 foi o desenvolvimento de ações em prol do 

aumento da participação de alunos e professores na AAC. As principais estratégias adotadas foram: 

 Mídias sociais e e-mail institucional: as mídias sociais e e-mail institucional foram um 

importante instrumento de divulgação. No período da AAC foram realizadas postagens com 

infográficos para incentivar os alunos e professores à participarem da pesquisa e também 

esclarecer seus objetivos. As figuras abaixo são exemplos dos infográficos utilizados: 

 

 Reuniões com alunos: outra estratégia adotada foi a realização de reuniões com os 

acadêmicos para divulgar os resultados da avaliação e esclarecer sobre a importância da 

participação dos alunos nesse processo em busca da melhoria do curso; 

 Reuniões com professores: a CSA também buscou participar de algumas reuniões do NDE, 

onde apresentou a metodologia criada para análise dos resultados da avaliação; 



 Sala de aula: os professores foram orientados à incentivar os alunos à responderem a AAC 

nas salas de aula. Além disso, membro da CSA passaram de sala em sala para divulgar o 

processo avaliativo. 

 

2.2.3 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

No ano de 2017 foram criados os modelos de relatórios da CSA da Udesc Balneário Camboriú, 

conforme previsto na Resolução 073/2013 do CONSUNI. Os seguintes modelos foram criados: 

 Relatório da Avaliação das Ações dos Cursos: periodicidade semestral, sendo necessário um 

relatório por curso. 

 Relatório Anual de Atividades da CSA: periodicidade anual. 

 

2.3 RECONHECIMENTO DO CURSO 

 

Em 2017, o Curso de Administração Pública passou pelo processo de reconhecimento do curso. A 

avaliação in loco ocorreu nos dias 21 e 22 de junho de 2017, executada pela comissão verificadora instituída 

pela portaria CEE/SC 043/2017. A presidente da CPA, Profa. Rita de Cássia Paula Souza, esteve presente 

na reunião com os avaliadores e a CSA acompanhou todo o processo de reconhecimento. O curso foi 

reconhecido pela resolução CEE/SC 119, de 19 de dezembro de 2017. 

 

 
2.4 PROVA DO ENADE 

 

Em 2018 os alunos da Engenharia de Petróleo participaram do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE). A CSA participou, em parceria com a Chefia do Departamento de Engenharia de 

Petróleo, da organização de atividades preparatórias para o exame.  

Uma das atividades desenvolvidas foi a realização da palestra com o título Identidade Institucional, 

apresentada pela presidente da COAI, Rita de Cássia Paula Souza, que abordou temas como o processo 

de avaliação institucional, composição do Índice Geral de Cursos, importância do ENADE, missão e visão 

da UDESC, Projeto Pedagógico do Curso. 

 

2.5 SITE CSA 

 

Uma das ações desenvolvidas no ano de 2017 foi a atualização do site da CSA da UDESC Balneário 

Camboriú, com a disponibilização do calendário e atas de reuniões, relatórios das avaliações e legislações 

relacionadas. 

Apesar do trabalho desenvolvido, ainda não foi possível finalizar esta atividade que terá continuidade 

no ano de 2018. 

  



 

2.6 RELATÓRIO DE FRAGILIDADES E AÇÕES CORRETIVAS 

 

Em 2016 a UDESC passou por um processo de Avaliação Externa conduzido por avaliadores do 

Conselho Estadual de Educação (CEE), com o objetivo de realizar o recredenciamento da instituição. Após 

visitar todos os Centros de Ensino da UDESC, o Conceito Institucional (CI) emitido pela Comissão de 

Avaliação Externa, numa escala de 1 a 5, foi 4,72. Agora a Universidade só precisará passar por uma nova 

avaliação institucional externa em 2026. 

Mesmo com um CI elevado, a CPA solicitou que os centros analisassem o relatório final da avaliação 

e elaborassem um Relatório de Fragilidades e Ações Corretivas, com prazo de entrega em 04/2018. Devido 

à enorme carga de trabalho dos diretores e membros da CSA, optou-se pelo desenvolvimento desta 

atividade em 2018. 


