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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente Projeto da Autoavaliação Institucional da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte destina-se diretamente às Comissões Próprias 

de Avaliação (CPAs), às Comissões Setoriais de Avaliação (COSES), à 

comunidade acadêmica da UERN e indiretamente ao Conselho Estadual de 

Educação (CEE) e à comunidade civil de modo geral, que deve se interessar 

pelo documento por se tratar de um objeto de definições e análises da 

qualidade da educação superior da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

No documento que segue constam alguns parâmetros básicos para 

orientar as atividades da CPA e demais responsáveis pela execução da 

avaliação. No que se refere à comunidade acadêmica uerniana, esta é inserida 

no processo de avaliação enquanto protagonista do processo e de cuja 

participação depende, em grande medida, a qualidade da avaliação. 

Assim, amplia o campo da avaliação institucional quanto ao universo e 

seus atores e coaduna com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação 

daEducação Superior - SINAES quanto à abertura para a participação efetiva 

dos agentes da comunidade de ensino superior que, “ao participarem do 

processo como sujeitos da avaliação, passam a ficar comprometidos com as 

transformações e mudanças no patamar de qualidade” (SINAES, 2004b, p.4). 

Ao CEE, constitui documento que sistematiza informações que servirão 

como fundamento para analisar e interpretar os dados da UERN e identificar 

sua missão, qualidade e compromisso com a educação superior de qualidade. 

Ainda expõe os objetivos e princípios da avaliação na UERN, baseado 

nos pressupostos de mesma ordem, postulados pelo SINAES (2004a, 2004b) e 

pelo Conselho Estadual de Educação (Res. 01/2012-CEE-RN, Res. 02/2014 – 

CEE-RN, Ofício 06/2016- CEE-RN).Procura, assim, romper com a avaliação 

exclusivamente do processo de ensino-aprendizagem, incluindo diversos 

fatores de que depende a avaliação: a instituição, docentes, gestores, recursos, 

estruturas organizacionais, físicas e políticas.  

A avaliação institucional integra dois momentos complementares: 

avaliação interna e externa. No campo da avaliação interna, o projeto de 

avaliação, sua idealização e execução, deve ser um instrumento que vise 
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melhoria da qualidade e relevância das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. No campo da avaliação externa, insere-se como parte de uma 

política do Estado responsável pela avaliação do ensino público superior no 

Estado do Rio Grande do Norte, que formula e/ou executa o processo de 

avaliação externa e regulatória. 

Segundo o SINAES, a avaliação externa justifica-se pela necessidade 

de: 
 
Promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 
da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e 
social e, especialmente, do aprofundamento dos seus 
compromissos e responsabilidades sociais.(SINAES, 2004a, 
p.7) 

  
Em acordo com tal justificativa, define a avaliação interna como:  

 
Um processo por meio do qual um curso ou instituição analisa 
internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, 
como se organiza, administra e age, buscando sistematizar 
informações para analisá-las e interpretá-las com vista à 
identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de 
omissões e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 

 
Desse modo, compreendemos a avaliação interna como um processo 

em que a UERN deverá aprender consigo mesma, abrindo-se às indagações 

resultantes da avaliação e permitindo a toda sua comunidade o ato ou ação 

avaliativa. Tal processo deve ser permanente, com finalidades construtiva e 

formativa. Para tanto, deve integrar de forma coerente objetivos e metodologia, 

superar a avaliação enquanto princípio de controle, mensuração e verificação e 

assumir a ideia de responsabilidade social com a perspectiva de mapear a 

relevância econômica, social, política e cultural desta IES. 
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
  
 A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 

20/68. Nasceu com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte 

– URRN, vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte 

– FURRN. Na história de sua criação aparecem duas outras instituições, 

mostrando que a ideia de uma universidade em Mossoró tem origem mais 

remota. A primeira é a Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró, criada 

em 1943 pela Sociedade União Caixeiral, que já mantinha uma escola técnica 

de comércio, mas passando a funcionar, de fato, apenas em 1960. A segunda 

é a FUNCITEC – Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica -, 

fundada em 1963. Com a FUNCITEC, acelerou-se a oferta do ensino superior 

na cidade. Sob sua coordenação, são criadas a Faculdade de Serviço Social 

de Mossoró, em 1965, e o Instituto de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró, 

no mesmo ano, com os cursos de Pedagogia, Letras, História e Ciências 

Sociais, e, em 1968, a Escola Superior de Enfermagem de Mossoró. 

 Em 1968, a FUNCITEC é transformada em universidade, agregando as 

quatro faculdades existentes. Seu primeiro reitor foi o professor João Batista 

Cascudo Rodrigues, militante das causas educacionais em Mossoró, 

estreitamente ligado à luta pela criação da FUNCITEC e de todas as 

faculdades por ela mantidas. Desde a criação, pelo menos duas fases 

compõem a história da UERN – a primeira diz respeito à sua instituição jurídica, 

a segunda, à verticalização de seus cursos. Três eventos marcam essa 

primeira fase: a criação, em 1968; a estadualização, em 1987; e o 

reconhecimento como universidade, em 1993, pelo MEC. 

 Algumas características definem esses períodos antes da 

estadualização, como universidade municipal, o ensino era pago e não havia 

um corpo docente profissionalizado; estadualizada, ele se tornou gratuito e 

pôde-se organizar uma carreira docente, com concursos e plano de carreira; 

antes do reconhecimento, o registro dos diplomas expedidos pela UERN era 

feito pela UFRN; reconhecida, ela ganhou autonomia didático-científica. De 

1974 a 1980, a UERN promoveu uma primeira expansão geográfica, com a 

criação de campi avançados. Nesse período foram criados os campi 

avançados de Assu (1974), Pau dos Ferros (1977) e Patu (1980). 
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 A segunda fase, bem recente, é marcada por uma nova expansão 

geográfica da UERN e também por uma significativa expansão acadêmica, 

com a criação de novos cursos de graduação e o início da pós-graduação 

stricto-sensu. Em 2 de setembro de 2002 é instalado o primeiro Núcleo 

Avançado de Educação Superior, em Macau, ao qual se seguem, até 2005, 

mais 10 dessas unidades. A partir de 2000, foram criados os cursos de Ciência 

da Religião, Comunicação Social, Turismo, Gestão Ambiental, Medicina e 

Odontologia. Em março de 2008, iniciam-se os mestrados acadêmicos em 

Física e em Ciência da Computação; e em junho, o de Letras, com 

funcionamento no Campus de Pau dos Ferros. 

 Nascida como uma universidade de Mossoró, a UERN é hoje uma 

Universidade do Rio Grande do Norte. Ou mais que isto: é uma Universidade 

do Nordeste. Estudantes de vários Estados nordestinos, sobretudo do Ceará e 

da Paraíba, acorrem para seus cursos. Criada em 1968, como Universidade 

municipal, a UERN está hoje presente, de forma direta, com seus campi 

avançados e núcleos de educação superior, em 17 cidades do Rio Grande do 

Norte. São 7 campi, incluindo o Campus Central, em Mossoró, a segunda 

maior cidade do estado, e 11 núcleos. Os campi avançados localizam-se em 

Assu, Pau dos Ferros, Patu, Natal, Caicó e mais recentemente foi criado o 

campus de Apodi. Os núcleos estão sediados nas cidades de Areia Branca, 

Apodi, Caraúbas, Umarizal, São Miguel, Alexandria, João Câmara, Touros, 

Macau, Nova Cruz e Santa Cruz. A presença da UERN no estado está de tal 

modo distribuída, que não há em uma só cidade à distância de mais de 70 km 

de uma dessas unidades universitárias. 

 O slogan da UERN diz muito da visão de mundo dos que a criaram e do 

que eles imaginavam ser o papel de uma universidade: Liber vi spiritus – livre 

pela força do espírito. Eram humanistas que acreditavam na força da educação, 

para a emancipação do homem, e na força de uma universidade, para a 

emancipação de uma região. Os fundadores da UERN, tendo à frente o 

professor João Batista Cascudo Rodrigues, compreendiam muito bem a 

relação existente entre universidade e desenvolvimento regional, e ao longo de 

sua existência, cada vez mais de modo efetivo, a UERN vem cumprindo o 

papel de indutora, atuando em, pelo menos, três frentes: formação de recursos 

humanos, produção de conhecimento sobre a região e formulação de 
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propostas para o desenvolvimento desta. 

 A UERN oferece hoje 60 cursos de graduação (31 de licenciatura, 24 de 

bacharelado, 03 licenciaturas e bacharelado e 02 tecnólogos em parceria com 

a Escola do Governo), nos quais estão matriculados quase 11 mil alunos. A 

cada ano a Instituição admite cerca de 2.500 alunos, distribuídos pelas 90 

opções de entrada. Oferece atualmente diversos cursos de pós-graduação, 

frequentados por mais de 1200 estudantes, sendo 8 especializações, 20  

cursos de mestrado (Física, Ciência da Computação, Letras, Ciências Naturais, 

Educação, Ciências Sociais e Humanas, Saúde e Sociedade, Ensino, Serviço 

Social e Direitos Sociais, Bioquímica e Biologia Molecular, Profissional em 

Letras, Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, Economia e 

Geografia), 2 cursos de Doutorado (Bioquímica e Biologia Molecular, Letras) 

além da oferta de  3 cursos de Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia e uma Residência Multiprofissional. Na 

área de pesquisa, a instituição conta 114 grupos de pesquisa cadastrados, 

envolvendo 326 professores-pesquisadores ativos. O progresso, na área do 

ensino e da pesquisa, também é visível no campo da extensão: são muitos os 

projetos aprovados, e grande o número de ações realizadas. Sem dúvida, a 

UERN é uma instituição em evolução permanente. Para comprová-lo, basta 

verificar que em 2009 a instituição contava com 146 doutores e atualmente, 

seu corpo docente é formado por 312 doutores e 314 mestres, num universo de 

732 professores efetivos. Mas há outros indicadores desse progresso: o 

reconhecimento dos cursos de graduação pelo Conselho Estadual de 

Educação, a boa avaliação dos cursos avaliados pelo ENADE, adesão ao 

processo seletivo pelo ENEM/Sisu, ampliação na oferta de ensino a distância, 

do ensino de pós-graduação strictu sensu, fortalecimento das políticas 

inclusivas e de internacionalização e de vários programas formativos. Como 

resultado das ações institucionais podemos destacar a crescente aprovação de 

egressos em concursos públicos, residências médicas, em exames de ordem e 

em seleções de mestrado e doutorado; o aumento na captação de recursos, 

colaborações internacionais e formalização de convênios e emendas nas 

esferas municipal, estadual e federal. 
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2.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN em 

vigência por meio da Resolução N.º 10/2014 – CONSUNI, é missão da UERN:  
Promover a formação de profissionais competentes, críticos e 
criativos, para o exercício da cidadania, além de produzir e 
difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do 
país (SOUSA, 2008, p.33). 

  

Para realizar sua missão, a universidade assume a visão institucional de 

produzir conhecimento novo, praticar a formação integral e de qualidade, 

praticar ações de extensão de alto impacto regional, social e econômico, em 

constante avaliação e com vistas à autonomia financeira. A fim de garantir o 

caráter público da universidade, gestão colegiada e transparência 

administrativa. 

 

2.2 Histórico da Avaliação Institucional da UERN 

 Na Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, atualmente 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –UERN, a avaliação 

institucional teve origem em 1996, integrante do Programa Nacional de 

Avaliação das Universidades Brasileiras-PAIUB e, conforme Freire (2010)1, 

com objetivo de manter um processo contínuo de análise e reflexão do papel 

pedagógico, social e político da universidade, visando o aperfeiçoamento do 

seu projeto institucional. 

A primeira etapa do processo do Programa de Avaliação Institucional 

consistia no diagnóstico dos Cursos de Graduação oferecidos pela Instituição, 

em que a partir dos dados eram definidos as variáveis e os indicadores que 

norteariam as prioridades das etapas seguintes de avaliação interna e externa. 

A preparação para a implantação da proposta do Programa de Avaliação 

Institucional no interior da URRN passou por dois anos em discussão, 

1994/1995. Esse processo de concepção e implantação de sistema de 

Planejamento Acadêmico ou Avaliação Institucional lato sensu foi desenvolvido 

 
1 FREIRE, O. de Oliveira. Avaliação Interna – Instrumentos. Mossoró/RN. Impressos, 
2010. 
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em quatro etapas: 

1. A primeira etapa (dezembro 1994 a março 1995), das Atividades 

Preparatórias, consistiu na criação da estrutura de apoio técnico ao 

desenvolvimento do programa e na sua formulação inicial. 

2. A segunda etapa (abril a julho 1995), de Planificação Normativa, 

compreendia a discussão e definição do projeto acadêmico da instituição, das 

suas orientações básicas, do referencial normativo - fundamento essencial para 

o desenvolvimento das etapas seguintes. Abrangia também a divulgação do 

programa. 

3. A terceira etapa (julho de 1995 a janeiro de 1996), da Planificação 

Estratégica, correspondia à discussão e definição do Projeto Estratégico 2005, 

dos seus problemas prioritários e do caminho a ser trilhado até 2005 pela 

URRN, para a sua superação. 

4. A quarta etapa (janeiro a dezembro de 1996), de Planificação Operativa, 

compreendia a especificação/concretização das decisões estratégicas 

anteriormente adotadas e a programação das ações a serem executadas pelas 

unidades operacionais da URRN. 

Nesse cenário, a avaliação emerge essencialmente como um processo 

de reflexão crítica da URRN e decisão sobre os rumos e caminhos da 

instituição universitária em função de sua situação conflitiva/cooperativa no 

município de Mossoró, região Oeste do Estado Rio Grande do Norte. É 

oportuna a citação de Freire (2010, p.23): 
Convidamos toda a Comunidade Universitária a se engajar no 
processo de avaliação com o propósito de conhecer e 
compreender melhor a URRN nos seus avanços, retrocessos, 
omissões e audácia, com firme disposição de romper com os 
medos e vícios, mas com o compromisso e a competência que 
é peculiar àqueles que acreditam sempre na instituição. 

 

Para a professora Freire (2010), a partir dessas discussões, seria 

desencadeado uma sistemática para se obter insumos necessários à reflexão e 

a abertura de espaços para a re(definição), descobertas e compreensão da 

missão institucional. A estratégia adotada foi ratificar os elementos norteadores 

da universidade: missão, objetivos, funções e características organizacionais, 

investigados por meio de instrumentos de pesquisa (questionários e entrevistas) 

aplicados entre os representantes da Comunidade Universitária e da sociedade 
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civil organizada. Sendo um processo contínuo e sistemático para o 

aperfeiçoamento acadêmico, à melhoria da gestão e à prestação de contas do 

uso dos recursos públicos, à participação e o engajamento de todos fortificaria 

o processo. 

A avaliação, segundo Barcelos (1987, p.26), é “uma atividade 

integradora porque revela, discute, complementa, amplia e propõe caminhos 

outros ainda não percebidos na prática desenvolvida, (...) mas que por ela 

podem ser apontados”. Desse modo, o processo avaliativo deve ser conduzido 

pelos seus segmentos como um instrumento de questionamento na busca da 

qualidade e da eficiência da Instituição. E a URRN esteve no caminho certo! 

Desse modo, o desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional 

(“latu sensu”) 1995/1996 da URRN, envolveu os seguintes níveis 

organizacionais: a) o Conselho Universitário e o Conselho Superior de Ensino e 

Pesquisa, os órgãos colegiados deliberativos das unidades organizacionais 

executivos da Universidade, acadêmicos e administrativos, o Grupo de 

Trabalho Técnico, designado pelo Reitor e o Grupo de Trabalho Técnico, 

assessorado e apoiado por consultores externos contratados para exercer 

funções específicas. 

O custo estimado para a execução do Programa de Avaliação 

Institucional 1995/1996 foi de R$ 90.520,00, sendo que a Universidade, com 

seus recursos orçamentários arcou com 56% do custo total e o restante foi 

adquirido através de financiamento do Ministério de Educação, pelo programa 

de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, nos termos do Edital 

01/94. 

Em 1998, o processo de avaliação Institucional da URRN entra na 

terceira edição do projeto de avaliação institucional e o principal objetivo foi dar 

conhecimento à Comunidade Universitária do processo metodológico de 

avaliação institucional da Universidade. A adesão voluntária no processo dos 

segmentos universitários foi imprescindível. 

Nos anos seguintes, o processo avaliativo vai se expandido no interior 

da instituição e sempre com o pressuposto básico de repensar a universidade 

como prestadora de serviço e produtora de um bem público: a educação. Com 

o instrumento técnico e político em mãos, a Avaliação Institucional foi, e é, um 

importante recurso para contatar na universidade desvios/deficiências e 
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contemplar a necessária intervenção corretiva/preventiva da realidade avaliada. 

Nesse contexto, com o crescimento das atividades na UERN, sobretudo 

na última década com a expansão da oferta de vagas, a consequente 

expansão de sua infraestrutura (física, de equipamentos, de laboratórios, de 

bibliotecas e de informatização), do seu raio de atuação nos municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte com o Campus Central localizado em Mossoró, 

e outros cinco Campi localizados em Assu, Patu, Pau dos Ferros, Caicó e Natal 

e, ainda, com as mudanças nas políticas educacionais, sociais e econômicas, 

houve necessidade de redimensionar o processo de avaliação, adequando-o a 

essas transformações. No princípio, como foi citado, a avaliação institucional 

tomou a orientação do PAIUB e atualmente, com a Lei10.861/2004 e a portaria 

92/2014, atualmente embasado no SINAES, a UERN dá continuidade ao 

processo avaliativo sempre no intuito de repensar a Instituição. 

Atualmente, a autoavaliação prevê a consolidação da avaliação, saindo 

de um processo de preparação, passando por seu desenvolvimento a caminho 

da sua consolidação. 

 

3. OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA 
 

A avaliação interna da UERN tem como principal objetivo promover a 
realização autônoma do Plano de Desenvolvimento Institucional e sua missão 
de modo a garantir a coerência acadêmica no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na gestão e no cumprimento de sua responsabilidade social.
 

 

3.1 Constituição e Atributos das Comissões Próprias de Avaliação - CPAS 
 
 Enquanto comissão de representação acadêmica:

 
 

A CPA deve contar na sua composição com a participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica e, também, da 

sociedade civil organizada, ficando a critério dos órgãos 

colegiados superiores da instituição as definições quanto ao 

seu modo de organização, quantidade de membros e dinâmica 

de funcionamento (SINAES, 2004b, p.12).
 

 
A UERN conforma sua comissão a partir da Resolução 13/2016- CONSUNI, 
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que designa para sua constituição:
 

I. 
Representante estudantil, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes 
– DCE;

 
II. 

Um representante do corpo técnico administrativo, indicado pelo 
Sindicato dos Técnicos Administrativos – SINTAUERN, e não integrante 
do corpo discente da instituição;

 
III. 

Um representante do corpo docente indicado pela Associação dos 
Docentes – ADUERN;

 
IV. 

Um representante de cada campus da UERN fora da sua sede, eleito 
pelo seu respectivo conselho administrativo –CONSAD;

 
V. 

Um representante da sociedade civil organizada indicado pelo Conselho 
Estadual de Educação;

 
VI. 

Um representante de cada uma das Pró-reitorias da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN;

 
VII. 

O assessor de avaliação institucional da UERN.
 

 
 

Tendo que o presidente será o assessor da avaliação institucional e o 
vice-presidente será eleito pelos pares da CPA/UERN. Cada membro deverá 
ter um suplente indicado de igual modo. A homologação da CPA será 
publicada no Diário Oficial do Estado D.O.E.

 
Seus atributos desta comissão, juntamente com a Assessoria de 

Avaliação Institucional:  
 

I. 
Aprovar as políticas e as diretrizes de avaliação interna da 
instituição;

 
II. 

Conduzir os processos de avaliação interna da instituição e 
encaminhar parecer para a tomada de decisão junto aos órgãos 
competentes;

 
III. 

Orientar os trabalhos das Comissões Setoriais de Avaliação – 
COSE;

 
IV. 

Elaborar e/ou atualizar o Regimento da CPA/UERN conforme a 
legislação;

 
V. 

Promover a melhoria da qualidade educativa e cultura avaliativa 
na UERN;

 
VI. 

Definir, construir e atualizar os instrumentos e procedimentos de 
autoavaliação em consonância com a legislação vigente e as 
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especificidades de cada unidade da UERN;
 

VII. 
Promover discussões e encaminhamentos para a solução dos 
problemas detectados e relatados no processo de autoavaliação, 
juntamente com os órgãos competentes;

 
VIII. 

Fomentar a produção e a socialização do conhecimento na área 
de avaliação;

 
IX. 

Disseminar, permanentemente, informações sobre avaliação;
 

X. 
Participar das reuniões da comissão designadas pelo Conselho 
Estadual de Educação, ante o processo de reconhecimento e 
renovação de reconhecimento e credenciamento dos cursos;

 
XI. 

Sistematizar e analisar as informações do processo de avaliação 
interna da Universidade;

 
XII. 

Implementar ações com vistas a sensibilização da comunidade 
universitária para o processo de avaliação na Universidade.

 
 

3.2 Constituição e Atributos das Comissões Setoriais de Avaliação - COSES 
 

A homologação da Comissão Setorial de avaliação – COSE deverá 
partir de Portaria da Direção da Faculdade ou do Campus, com a seguinte 
composição:

 
I. 

Dois servidores docentes do quadro efetivo da UERN;
 

II. 
Um servidor técnico-administrativo do quadro efetivo da UERN;

 
III. 

Um discente.
 

 
São seus atributos: 

 
 

I. 
Sensibilizar a comunidade acadêmica do respectivo órgão para os 
processos de avaliação institucional;

 
II. 

Desenvolver o processo de autoavaliação no órgão, conforme o projeto 
de autoavaliação da Universidade e orientações da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA-UERN;

 
III. 

Organizar reuniões sistemáticas para desenvolver suas atividades;
 

IV. 
Sistematizar e prestar informações solicitadas pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA/UERN;

 
V. 

Ao fim de cada semestre, a COSE deverá apresentar À CPA/UERN 
relatório das atividades realizadas, conforme modelo procedente da 



 
 

16 
 

própria CPA/UERN.
 

 
 

3.3 Etapas Previstas 
 

Todas as partes do projeto de avaliação institucional devem ser 
desenvolvidas como momentos indivisos em relação ao conjunto da avaliação. 
Cada etapa fazendo uso de instrumentos próprios, mas todos articulados entre 
si, já que atendem aos mesmos objetivos de soluções.

 
Em cada uma das etapas deve ser verificada a articulação entre os 

resultados, a identificação das deficiências e fragilidades, bem como as 
potencialidades. As etapas se encadeiam num processo cíclico, dispostos 
abaixo sequencialmente para efeito explicativo:

 
1) 

Implementação dos procedimentos e instrumentos de coleta;
 

2) 
Elaboração de relatórios Parciais (COSE);

 
3) 

Elaboração de Relatórios Finais (CPA);
 

4) 
Divulgação dos Resultados;

 
5) 

(Re)Integração com as Políticas Institucionais;
 

6) 
Integração com a Avaliação Externa.

 
 
 

3.4 Cronograma de execução das etapas 

 
 Como vimos, a elaboração do projeto de avaliação compreende a 

definição de objetivos, estratégias e metodologia para ações avaliativas. No 

entanto, não se pode negligenciar as diretrizes para o calendário das ações 

avaliativas. É importante que o calendário contemple os prazos para execução 

das ações principais e datas de eventos (reuniões, seminários, etc.). É 

necessário que seja considerada a disposição dos participantes e a 

observância dos prazos.  

 Para a concretização das atividades planejadas, deve-se haver uma 

articulação e uma organização entre estas diferentes fases: 

a) realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

b) sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões; 
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c) realização de seminários internos para: apresentação do projeto de 

avaliação interna e sensibilização da comunidade institucional; 

d) discussões internas e apresentação das sistematizações dos resultados da 

avaliação; 

e) construção e avaliação permanente de instrumentos para coleta de dados; 

f) definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g) definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: 

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

tarefa e outros; 

h) definição de formato de relatório de autoavaliação; 

i) definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

j) elaboração, análise do relatório final e divulgação; 

 

4. ESTRATÉGIAS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA INCENTIVAR A 
PARTICIPAÇÃO DOS ATORES INSTITUCIONAIS 

 
Além da coerência e da articulação com o PDI, a avaliação da UERN 

convoca a todos os membros de sua comunidade a se envolverem nas ações 
avaliativas, respeitando os papeis e as competências de cada um. A 
participação na avaliação institucional é antes “um imperativo ético irrecusável” 
(SINAES, 2004a, p.7). Por este motivo ela foi estendida a todos os membros 
desta comunidade: docentes, discentes e técnico-administrativos, bem como à 
sua estrutura multicampi, incluindo representantes de todos os campi da UERN 
e de segmentos da sociedade civil que mantenham vínculos com a educação, 
indicados pelo Conselho Estadual de Educação. 
 Algumas das estratégias  

 Afixação de Cartazes; 

 Trabalho conjunto com as COSES; 

 Seminários Regionais (incluindo a estrutura multicampi); 

 Seminários Externos (mantendo o diálogo com outras instituições); 

 Plano de trabalho da CPA; 



 
 

18 
 

 Equipes de Coordenação da CPA;
 

 Incentivo da participação do corpo discente;
 

 
Incentivo da participação do corpo técnico-administrativo;

 
 

Incentivo da participação do corpo docente.
 

 
 As estratégias de sensibilização devem ser mantidas em caráter de 
continuidade, uma vez que a dinâmica institucional é rotativa e sempre haverá 
novos sujeitos inclusos no processo.

 
 
 

5. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de 

ensino, os resultados previstos da avaliação devem subsidiar as ações internas, 

a constante revisão do projeto de desenvolvimento da instituição e formar a 

base de dados para fundamentar as estratégias e políticas educacionais, de 

planejamento e administração, porém, não com efeitos regulatórios. 

Os resultados obtidos a partir da avaliação interna visam traçar 

prioridades e compromisso com a qualidade acadêmica em todos os seus 

níveis e nos termos da missão própria da UERN. 

A fim de alcançar o objetivo de promover a qualidade do ensino superior 

no Estado do Rio Grande do Norte, os resultados da avaliação institucional 

devem servir como subsídios para refletir a respeito da identidade e missão da 

instituição; compromissos, vocação, finalidades, inserção regional e/ou 

nacional;  da globalidade da instituição; carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico administrativo e seus desenvolvimentos profissionais; organização e 

gestão da instituição; infraestrutura física; biblioteca e recursos de 

comunicação e  informação e outras dimensões. 

O conhecimento gerado a partir da autoavaliação deve ser 

disponibilizado à comunidade institucional. A autoavaliação está focada no 

tempo presente, mas suas ações devem vislumbrar o futuro da instituição. Por 

isso, devem gerar metas de curto, médio e longo prazo e ações compartilhadas. 
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6.ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

A Reflexão sobre o processo deve se dá ao final de cada etapa 
concluída.  A autoavaliação é necessária para o autoconhecimento da 
instituição e deve manter sempre seu caráter de continuidade. Assim deverá 
ser feito um comparativo com resultados anteriores da avaliação interna e 
externa e um levantamento das dificuldades e dos avanços, a fim de prever e 
planejar ações futuras. 

 
 
 

7. INSTRUMENTAIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Os diferentes instrumentos utilizados pelas COSES e pela CPA para a 

avaliação de todos os segmentos da UERN estão dispostos nos apêndices. 

 
 

8. AVALIAÇÃO EXTERNA – CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

As ações da avaliação interna devem ser complementadas com a 
avaliação externa. Os resultados da autoavaliação também devem ser 
submetidos a um olhar externo a fim de desnaturalizar rotinas e práticas 
internas. Por isso é necessário que haja integração entre os instrumentos de 
avaliação interna e externa para facilitar a discussão e reflexão relativas às 
mesmas dimensões.

 
Atualmente a avaliação externa da UERN é coordenada pelo Conselho 

Estadual de Educação e é composto por três etapas:
 

1) 
Visita dos avaliadores à instituição (especialistas de áreas ou cursos ou 
de gestão);

 

2) 
Elaboração do relatório de avaliação;

 
3) 

Emissão do parecer pelo Conselho Estadual de Educação.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Assim, como percebemos o processo de autoavaliação como contínuo e 
dinâmico, também o projeto de avaliação da UERN deve ser um documento 
passível a (re)elaboração, em contínua construção e avaliação. 

 
Do mesmo modo, a implementação do projeto deve ser constantemente 

fomentada a partir da construção e (re)visão coletivas. Considerando o caráter 
participativo desta proposta e os resultados obtidos a partir da avaliação, 
espera-se que ele lance as bases para o planejamento estratégico da UERN.

 
Aperfeiçoar este projeto deve ser o objetivo de todos os atores aqui 

envolvidos, com vistas a um comprometimento coletivo e a melhoria da 
qualidade dos serviços educacionais prestados nas principais regiões do 
Estado do Rio Grande do Norte. Consolidá-lo é um compromisso e um 
reconhecimento da relevância da avaliação institucional. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO IN LOCO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
DAS FACULDADES/CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERN 

 

CURSO:  
______________________________________________________________________________________________ 
FACULDADE/CAMPUS:__________________________________________________________________________ 
TOTAL DE PROFESSORES: ________________________________________________________________ 
Dimensão: Instalações Físicas 
Indicadores: 

2. Salas: de Professores, para a coordenação do curso, de reuniões, de aula 
3. Gabinete de trabalho para professores 
4. Equipamentos de informática e Recursos audiovisuais 
5. Registros Acadêmicos 
6. Biblioteca  (Bibliografia básica e complementar, periódicos especializados, indexados e correntes) 
7. Laboratórios especializados (Infraestrutura e serviços) 
8. Auditório 

ITEM ASPECTOS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

1 2 3 4 5 

1 Salas de Professores 

1 1 Quantidade suficiente       
1 2 Equipadas adequadamente, conforme especificidades do curso      
1 3 Devidamente mobiliadas      
1 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
1 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
1 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
1 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
1 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
1 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      

1 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      
2 Sala para Coordenação do Curso/Chefia do Departamento 

2 1 Equipada adequadamente, conforme especificidades do curso      
2 2 Devidamente mobiliada      
2 3 Atende aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
2 4 Atende aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
2 5 Atende aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
2 6 Atende aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
2 7 Atende aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
2 8 Atende aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      

http://www.uern.br
mailto:aai@uern.br
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2 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      
3 Salas de Reuniões 

3 1 Quantidade suficiente       
3 2 Devidamente equipadas      
3 3 Devidamente mobiliadas      
3 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
3 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
3 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
3 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
3 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
3 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      

3 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      
4 Salas de aula  

4 1 Quantidade suficiente       
4 2 Equipadas adequadamente, conforme especificidades do curso      
4 3 Devidamente mobiliadas      
4 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
4 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
4 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
4 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
4 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
4 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      
4 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      

5 Gabinetes de trabalho para professores 

5 1 Quantidade suficiente (caso não exista, utilizar a menor pontuação)      
5 2 Equipados adequadamente      
5 3 Devidamente mobiliados      
5 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
5 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
5 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
5 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
5 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
5 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      

5 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      
6 Equipamentos de informática e Recursos audiovisuais 

6 1 Quantidade suficiente de laboratórios de informática      
6 2 Quantidade suficiente de equipamento de informática (considerada a proporção 

de 1 terminal para até 30 alunos) 
     

6 3 Quantidade suficiente de equipamentos audiovisuais      
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6 4 Qualidade dos equipamentos de informática atende às necessidades do curso      
6 5 Qualidade dos equipamentos audiovisuais atende às necessidades do curso      
6 6 O acesso do aluno aos equipamentos é satisfatório      
6 7 Existência de rede de comunicação científica      
6 8 O acesso à rede de comunicação científica é satisfatório      
6 9 As Instalações dos laboratórios são satisfatórias para o desempenho das 

atividades 
     

7 Registros acadêmicos 

7 1 O processo de registros acadêmicos é informatizado (caso não, usar a menor 
pontuação) 

     

7 2 O processo garante atualização, confiabilidade e eficiência      
7 3 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório      

8 Biblioteca 

8 1 Equipada adequadamente      
8 2 Devidamente mobiliada      
8 3 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
8 4 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
8 5 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
8 6 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
8 7 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
8 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      
8 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      

8 10 O acervo  bibliográfico (básico e complementar) atende às demandas do curso      
8 11 Os periódicos especializados, indexados e correntes atendem às demandas      

9 Laboratórios especializados 

9 1 Equipados adequadamente      
9 2 Devidamente mobiliados      
9 3 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
9 4 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
9 5 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
9 6 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
9 7 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
9 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      
9 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      

9 10 Materiais específicos atendem às necessidades do curso      
9 11 O horário de funcionamento é satisfatório      
9 12 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório      

10 Auditório 

10 1 Equipado adequadamente      
10 2 Devidamente mobiliado      
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10 3 Atende aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.      
10 4 Atende aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.      
10 5 Atende aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.      
10 6 Atende aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.      
10 7 Atende aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.      
10 8 Atende aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.      
10 9 Atende aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.      

10 11 O horário de funcionamento é satisfatório      
10 12 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório      

Legenda: 1=muito fraco(a)  2=fraco(a) 3=regular  4=bom  5=muito bom 

 

Avaliadores(as) __________________________________________  e 
_________________________________________________ 

 

Em: ______/_______/______ 
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INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO – CAMPI E NÚCLEOS 

 

1. INSTALAÇÕES  
 
Espaço físico  

Para a etapa de avaliação das instalações utilize os critérios abaixo (A, B, C, D, 
E)  e as opções de respostas (1, 2, 3, 4, 5) 

 
(A)  Dimensão (espaço físico adequado para o número de usuários e para o tipo de 
atividade. 
 
(B) Acústica ( isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 
equipamentos, se necessário). 
 
(C) Iluminação ( luminosidade natural e/ou artificial.) 
 
(D) Ventilação ( adequada às necessidades climáticas locais ou com equipamentos, se 
necessário.) 
 
(E) Mobiliário e aparelhagem específica (adequado e suficiente). 
 
(F) Limpeza ( áreas livres varridas e sem lixo, pisos lavados, sem sujeira, poeira e lixo, 
móveis sem poeira, depósitos de lixo em lugares estratégicos, como próximos às salas 
de aula, nas cantinas, no restaurante, na biblioteca, nas salas de estudo, etc., instalações 
sanitárias com pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados. Pessoal adequado e 
material de limpeza disponível. 
 
 LEGENDA: 
 
 1 = Muito(a)  Fraco(a)  
 2 =  Fraco (a)   
 3 = Regular  
 4 = Bom    
 5 = Muito  Bom 
 
1.1.1. Salas de aula  
 
1. quando mais de 50% das salas de aula não atendem satisfatoriamente aos itens A, B, 
C, D, E, F. 
 
2.  quando mais de 50% das salas de aula atendem ao item A e a um dos demais itens 
(B, C, D, E, F). 
 
3.  quando mais de 50% das salas de aula atendem ao item A e a dois dos demais itens 
(B, C, D, E, F.) 
 
4.  quando mais de 60% das salas de aula atendem ao item A e a três dos demais itens 



 
 

28 
 

(B, C, D, E, F). 
 
5. quando mais de 80% das salas de aula atendem ao item A e, pelo menos, a quatro dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
1.1.2. Instalações administrativas  
 
1. quando as instalações administrativas do curso não atendem satisfatoriamente aos 
itens A, B, C, D, E, F. 
 
2. quando as instalações administrativas do curso atendem ao item A e a um dos demais 
itens (B, C, D, E, F). 
 
3. quando as instalações administrativas do curso atendem ao item A e a dois dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
4. quando as instalações administrativas do curso atendem ao item A e a três dos demais 
itens (B, C, D, E, F). 
 
5. quando as instalações administrativas do curso atendem ao item A e, pelo menos, a 
quatro dos demais itens (B, C, D, E, F). 
 
1.1.3. Instalações para docentes - salas de professores, salas de reuniões.  
 
1.  quando mais de 50% das instalações para docentes não atendem satisfatoriamente 
aos itens A, B, C, D, E, F.) 
 
2.  quando mais de 50% das instalações para docentes atendem ao item A e a um dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
3.  quando mais de 50% das instalações para docentes atendem ao item A e a dois dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
4. quando mais de 60% das instalações para docentes atendem ao item A e a três dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
5.  quando mais de 80% das instalações para docentes atendem ao item A e, pelo menos, 
a quatro dos demais itens (B, C, D, E, F) 
1.1.4. Instalações para coordenação do curso  
 
1. quando as instalações para a coordenação do curso não atendem satisfatoriamente aos 
itens A, B, C, D, E, F.) 
 
2. quando as instalações para a coordenação do curso atendem ao item A e a um dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
3.  quando as instalações para a coordenação do curso atendem ao item A e a dois dos 
demais itens (B, C, D, E, F). 
 
4.  quando as instalações para a coordenação do curso atendem ao item A e a três dos 
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demais itens (B, C, D, E, F). 
 
5.  quando as instalações para a coordenação do curso atendem ao item A e, pelo menos, 
a quatro dos demais itens (B, C, D, E, F). 
 
1.1.5. Auditório  
 
1. quando o auditório não atende satisfatoriamente aos itens A, B, C, D, E, F. 
 
2. quando o auditório atende ao item A e a um dos demais itens (B, C, D, E, F). 
 
3.  quando o auditório atende ao item A e a dois dos demais itens (B, C, D, E, F). 
 
4. quando o auditório atende ao item A e a três dos demais itens (B, C, D, E, F). 
 
5. quando o auditório atende ao item A e, pelo menos, a quatro dos demais itens (B, C, 
D, E, F). 
 
 
1.1.6. Instalações sanitárias - adequação e limpeza  
 
1.  Muito Fraca quando as instalações sanitárias não atendem aos itens A, C, D, F.  
 
2. Regular quando as instalações sanitárias atendem ao item A e a dois dos itens D, C  
ou F 
 
3.  Muito Boa quando as instalações sanitárias atendem aos itens A, C, D, F  
 
 
1.1.7. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais  
 
Rampas com inclinações adequadas ou elevadores com espaços suficientes para cadeira 
de rodas, instalações sanitárias apropriadas, vagas especiais em estacionamento. 
 
1. Muito fraca ( quando as condições de acesso para portadores de necessidades 
especiais não atendem ou atendem precariamente à maioria das condições.  
 
2. Regular ( quando as condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
atendem parcialmente à maioria das condições. ) 
 
3. Muito boa ( quando as condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
atendem satisfatoriamente a todas as condições) 
 
 
1.2. Acesso a equipamentos de informática pelos alunos  
 
1. Muito fraco (quando não existem equipamentos de informática disponíveis para uso 
dos alunos.) 
 
2. Regular ( quando o acesso dos alunos aos equipamentos de informática ocorre em 
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função da disponibilidade dos equipamentos, sujeito a agendamento).  
 
3. Muito bom ( quando existem equipamentos de informática disponíveis e suficientes 
para atender aos alunos, por meio de programa de uso preferencial) 
 
 
1.2.1. Recursos audiovisuais e multimídia  
 
1. Muito fraco ( quando não existem recursos audiovisuais ) 
 
2. Regular ( quando existem recursos audiovisuais em quantidade insuficiente para 
atender às necessidades de professores e alunos.  
 
3. Muito bom ( quando existem recursos audiovisuais, incluindo multimídia, em 
quantidade suficiente para atender às necessidades de professores e alunos, disponíveis 
mediante agendamento.) 
 
1.2.2. Existência de rede de comunicação científica  
 

1. Muito fraca ( quando não existe rede de comunicação científica (Internet).  
 
2. Regular ( quando existe rede de comunicação científica (Internet), mas o 
acesso, pelos professores e alunos, é restrito). 
 
3. Muito boa ( quando existe rede de comunicação científica (Internet) e número 
de computadores que possibilite fácil acesso aos professores e alunos. 
 

 
1.3. Biblioteca  
 
A)  Dimensão (espaço físico adequado para o número de usuários e para o tipo de 
atividade. 
(B) Acústica ( isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 
equipamentos, se necessário). 
(C) Iluminação ( luminosidade natural e/ou artificial.) 
 
 
1.3.1. Instalações para o acervo  
 
1. (quando a área física, as condições de armazenagem, de preservação e de 
disponibilidade do acervo são precárias ( não atende aos itens A, B e C). 
 
2. Regular (quando a área física, as condições de armazenagem, de preservação e de 
disponibilidade do acervo são razoáveis (atende aos itens A e C, mas não atende ao item 
B). 
 
3. Muito boa (quando a área física, as condições de armazenagem, de preservação e de 
disponibilidade do acervo são adequadas (atende aos itens A, B e C). 
 
1.3.2. Acervo / Livros  
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1. quando o acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida 
no curso é totalmente inadequado, em quantidade, pertinência, relevância 
acadêmico-científica e atualização, à implementação do projeto pedagógico do 
curso.  
 
2. quando o acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida no 
curso é pouco adequado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e 
atualização, à implementação do projeto pedagógico do curso.  
 
3.quando o acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida no 
curso é adequado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e 
atualização, à implementação do projeto pedagógico do curso. Quando o acervo atende 
a parte da bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino das unidades de estudo 
do curso. 
 
4. quando o acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida no 
curso é adequado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e 
atualização, à implementação do projeto pedagógico do curso. Quando o acervo atende 
a maior parte da bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino das unidades de 
estudo do curso. 
 
5. quando o acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida no 
curso é plenamente adequado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-
científica e atualização, à implementação do projeto pedagógico do curso. Quando o 
acervo atende a toda bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino das unidades 
de estudo do curso. 
 
 
1.3.3. Periódicos, jornais e revistas  
 
1. quando o acervo de periódicos, jornais e revistas é totalmente inadequado em 
quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização à implementação 
do projeto pedagógico do curso.  
 
2.  quando o acervo de periódicos, jornais e revistas é poucoadequado em quantidade, 
pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização à implementação do projeto 
pedagógico do curso.  
 
3.   quando parte do acervo de periódicos, jornais e revistas é adequado em quantidade, 
pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização à implementação do projeto 
pedagógico do curso.Quando o acervo de periódicos, jornais e revistas atende parte da 
bibliografia báscia estabelecida nos planos de ensino das unidades de estudo do curso e 
supre as necessidades de bibliografia para as atividades complementares de pesquisa 
(quando for o caso) e de extensão. 
 
4.  quando o acervo de periódicos, jornais e revistas é adequado em quantidade, 
pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização à implementação do projeto 
pedagógico do curso.Quando o acervo de periódicos, jornais e revistas atende a maior 
parte da bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino das unidades de estudo 
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do curso e supre as necessidades de bibliografia para as atividades complementares de 
pesquisa (quando for o caso) e de extensão. 
 
5. quando o acervo de periódicos, jornais e revistas é plenamente adequado em 
quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização à implementação 
do projeto pedagógico do curso.Quando o acervo de periódicos, jornais e revistas 
atende a maior parte da bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino das 
unidades de estudo do curso e supre as necessidades de bibliografia para as atividades 
complementares de pesquisa (quando for o caso) e de extensão. 
 
 
1.3.4  Horário de funcionamento  
(Horário de funcionamento da biblioteca condizente com os turnos do curso.) 
 
1. quando funciona apenas no turno do curso e não apresenta possibilidade de reservas 
de livros pela Internet e acesso a bases de dados referenciais e de texto completo pela 
home page da própria biblioteca e/ou da IES 
 
2.  quando funciona em dois turnos, não funciona aos sábado e não apresenta 
possibilidade de reservas de livros pela Internet e acesso a bases de dados referenciais e 
de texto completo pela home page da própria biblioteca e/ou da IES. 
 
3. quando funciona ininterruptamente durante, funciona aos sábados e apresenta 
possibilidade de reservas de livros pela Internet e acesso a bases de dados referenciais e 
de texto completo pela home page da própria biblioteca e/ou da IES. 
 
 
1.3.5  Serviço de acesso ao acervo  
Qualidade do serviço de consulta e empréstimo do acervo destinado ao curso. 
 
A)  Dimensão (espaço físico adequado para o número de usuários e para o tipo de 
atividade. 
(B) Acústica ( isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 
equipamentos, se necessário). 
(C) Iluminação ( luminosidade natural e/ou artificial.) 
(D) Ventilação ( adequada às necessidades climáticas locais ou com equipamentos, se 
necessário.) 
(E) Mobiliário e aparelhagem específica (adequado e suficiente). 
(F) Limpeza ( áreas livres varridas e sem lixo, pisos lavados, sem sujeira, poeira e lixo, 
móveis sem poeira, depósitos de lixo em lugares estratégicos, como próximos às salas 
de aula, nas cantinas, no restaurante, na biblioteca, nas salas de estudo, etc., instalações 
sanitárias com pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados. Pessoal adequado e 
material de limpeza disponível. 
 
1.  quando a biblioteca não atende ao item A. 
 
2. quando a biblioteca atende ao item A e a, pelo menos, um dos demais itens (B, C, D e 
E). 
 
3.  quando a biblioteca atende ao item A e a, pelo menos, dois dos demais itens (B, C, D 
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e E). 
 
4. quando a biblioteca atende ao item A e a, pelo menos, três dos demais itens (B, C, D 
e E). 
 
5.  quando a biblioteca disponibiliza todos os serviços discriminados nos itens A, B, C, 
D, E). 
 
1.4. Ambientes/Laboratórios 
1.4.1. Instalações e Laboratórios Específicos  
 
1. Quando não existem ambientes/laboratórios com instalações adequadas às exigências 
da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. 
 
2. Quando os ambientes/laboratórios  são poucos adequados às exigências da formação 
geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. 
 
3. Quando alguns dos ambientes/laboratórios  são razoavelmente adequados às 
exigências da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. Alguns 
dos ambientes/laboratórios atendem os requisitos da formação geral/básica previstos no 
projeto pedagógico do curso. 
 
4. Quando a maioria dos ambientes/laboratórios  é adequada às exigências da 
formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. A maioria dos 
ambientes/laboratórios atende os requisitos da formação geral/básica previstos no 
projeto pedagógico do curso. 
 
5. Quando todos os ambientes/laboratórios  são  adequados às exigências da formação 
geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. Todos os ambientes/laboratórios 
atendem os requisitos da formação geral/básica previstos no projeto pedagógico do 
curso. 
1.4.2. Equipamentos e condições de uso 
 
1. Quando não existem equipamentos nos ambientes/laboratórios para formação 
geral/básica adequados às exigências da formação geral/básica previstas no projeto 
pedagógico do curso. 
 
2. Quando os equipamentos existentes nos ambientes/laboratórios para formação 
geral/básica   são poucos adequados (em quantidade e condições de uso) às exigências 
da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. 
 
3. Quando alguns dos ambientes/laboratórios de formação geral/básica possuem 
equipamentos (em quantidade e condições de uso) razoavelmente adequados às 
exigências da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso.  
 
4. Quando a maioria dos ambientes/laboratórios de formação geral/básica possui 
equipamentos, (em quantidade e condições de uso) adequados às exigências da 
formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. A maioria dos 
ambientes/laboratórios atende os requisitos da formação geral/básica previstos no 
projeto pedagógico do curso. 
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5. Quando todos os ambientes/laboratórios de formação geral/básica possuem 
equipamentos (em quantidade e condições de uso) adequados às exigências da 
formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso, e asseguram a 
participação ativa dos alunos nas atividades práticas. 
 
1.4.3. Materiais  
 
1. Quando não existem materiais permanentes e de consumo nos ambientes/laboratórios 
para formação geral/básica adequados às exigências da formação geral/básica previstas 
no projeto pedagógico do curso. 
 
2. Quando os materiais permanentes e de consumo nos ambientes/laboratórios para 
formação geral/básica   são poucos adequados (em quantidade e qualidade) às 
exigências da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. 
3. Quando alguns dos ambientes/laboratórios de formação geral/básica possuem 
materiais permanentes e de consumo (em quantidade e qualidade) razoavelmente 
adequados às exigências da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do 
curso.  
4. Quando a maioria dos ambientes/laboratórios de formação geral/básica possui 
materiais permanentes e de consumo, (em quantidade e qualidade) adequados às 
exigências da formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso.  
 
5. Quando todos os ambientes/laboratórios de formação geral/básica possuem materiais 
permanentes e de consumo (em quantidade e qualidade) adequados às exigências da 
formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso, e asseguram a 
participação ativa dos alunos nas atividades práticas. 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Assessoria de Avaliação Institucional – AAI  
Comissão Própria de Avaliação - CPA 
Rua Almino Afonso, 478 - Centro - Fone: 84.315-2107 - Fax: 84.315-2108 
homepage: http://www.uern.br - e-mail: aai@uern.br – 59610-210 - Mossoró –RN 

 

ROTEIRO DE REUNIÃO – AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

CURSO / FACULDADE / CAMPUS____________________________________________ 

1. Opinião sobre a atuação do(a) Diretor(a) do Campus 

2. Opinião sobre a atuação do(a) Chefe do Departamento/Coordenador(a) do Curso 

3. Se realiza atividades acadêmicas diferenciadas. Se não realiza justificar porquê. 

4. Como é que planeja e executa os conteúdos equivalentes à disciplina que leciona. 

5. Qual o processo de avaliação adotado e se atende à realidade dos alunos. 

6. Como é o acesso à internet para o curso 

7. Quanto à biblioteca 

a. Se há disponibilidade de acervo para o curso 

b. O que falta na biblioteca para atender às necessidades do curso 

8. Se a reprografia atende às necessidades do curso. (levar em conta a qualidade do 

material e o atendimento) 

9. Falar sobre as instalações físicas (pontos positivos e negativos) 

 

  

http://www.uern.br
mailto:aai@uern.br
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Assessoria de Avaliação Institucional – AAI  
Comissão Própria de Avaliação - CPA 
Rua Almino Afonso, 478 - Centro - Fone: 84.315-2107 - Fax: 84.315-2108 
homepage: http://www.uern.br - e-mail: aai@uern.br – 59610-210 - Mossoró –RN 

 

ROTEIRO DE REUNIÃO - AVALIAÇÃO DO ALUNO 

CURSO / FACULDADE / CAMPUS___ ________________________________________ 

 

1. Opinião sobre a atuação do(a) Diretor(a) do Campus 

2. Opinião sobre a atuação do(a) Chefe do Departamento/Coordenador(a) do Curso 

3. Se existem atividades acadêmicas diferenciadas e como são realizadas. 

4. Como é o processo de ensino aprendizagem em sala de aula e a opinião sobre os 

conteúdos, metodologia utilizados 

5. Como acontece o processo de avaliação e sua opinião 

6. Como é o acesso à internet para o curso 

7. Quanto à biblioteca 

a. Se há disponibilidade de acervo para o curso 

b. O que falta na biblioteca para atender às necessidades do curso 

8. Se a reprografia atende às necessidades do curso. (levar em conta a qualidade do 

material e o atendimento) 

9. Falar sobre as instalações físicas (pontos positivos e negativos) 

  

http://www.uern.br
mailto:aai@uern.br
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Assessoria de Avaliação Institucional – AAI  
Comissão Própria de Avaliação - CPA 
Rua Almino Afonso, 478 - Centro - Fone: 84.315-2107 - Fax: 84.315-2108 
homepage: http://www.uern.br - e-mail: aai@uern.br – 59610-210 - Mossoró –RN 

 

 

QUESTIONÁRIO ONLINE - AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA – QUESTIONÁRIO DO 
PROFESSOR 

 

I. AUTO-AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

VOCÊ Sim / 
Sempre 

Maioria 
das 

Vezes 
Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

1.1 
Apresentou aos alunos o Programa Geral do Componente Curricular – 
PGCC (ementa, objetivo, conteúdo, metodologia, instrumentos e critérios de 
avaliação e bibliografia)? 

    

1.2 
Discutiu com os alunos o Programa Geral do Componente Curricular – 
PGCC (objetivo, conteúdo, metodologia, bibliografia, instrumentos e critérios 
de avaliação)? 

    

1.3 Acerca do Conteúdo abordado demonstra conhecimento e segurança?     

1.4 Estabelece uma seqüência lógica dos conteúdos da Disciplina de modo a 
facilitar a compreensão dos alunos? 

    

1.5 Destina tempo suficiente para a abordagem de cada conteúdo?     

1.6 Cumpre com os conteúdos previstos no Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC? 

    

1.7 Estabelece a relação teoria e prática respeitando as especificidades da 
disciplina? 

    

1.8 Utiliza uma metodologia dinâmica promovendo atividades que estimulam a 
sua participação nas aulas e a manifestação das suas idéias?  

    

1.9 Apresenta boa comunicação e postura, fazendo uso de linguagem acessível 
para melhorar a compreensão do conteúdo? 

    

1.10 
Utiliza procedimentos de ensino diversificados (aula expositiva, pesquisas 
bibliográficas e de campo, debates, seminários, resolução de situações 
problemas etc.) que facilitam o ensino-aprendizagem? 

    

1.11 Aborda os conteúdos estabelecendo interações com outras disciplinas?     

1.12 Orienta o aluno na realização das atividades?     

1.13 Fica à disposição dos alunos para atendimento em horário extra sala de 
aula? 

    

1.14 Incentiva a autonomia intelectual dos alunos (estimula o trabalho de 
pesquisa, a leitura, o fichamento de textos, a produção de resumos, etc.)? 

    

1.15 Apresenta cordialidade dentro e fora da sala de aula; demonstra atenção 
com os alunos e estabelece um bom relacionamento? 

    

1.16 Comparece as aulas assiduamente?     

1.17 Inicia e termina a aula no horário previsto?     

1.18 Avalia o desempenho do aluno, com base nos conteúdos trabalhados?     

http://www.uern.br
mailto:aai@uern.br
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VOCÊ Sim / 
Sempre 

Maioria 
das 

Vezes 
Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

1.19 Discute com os alunos os conteúdos da avaliação, em sala de aula, após a 
divulgação dos resultados? 

    

1.20 Divulga com antecedência a data das avaliações e dentro do prazo as notas      
 

II. A DISCIPLINA 

 Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

2.1 A carga horária destinada à disciplina é adequada à efetiva aprendizagem 
do aluno? 

    

2.2 Tem ministrado esta disciplina no mesmo curso?     

2.3 A disciplina mantém articulação com alguma atividade de pesquisa?     

2.4 A disciplina mantém articulação com alguma atividade de extensão?     

2.5 Está ministrando disciplinas na sua área especifica de formação?     
 

III. CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA 

Responda apenas às alternativas que fazem parte da infraestrutura necessária ao ensino desta 
disciplina. 

 
A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO ENSINO 

DESTA DISCIPLINA TEM SIDO: 

Satisfatória Regular Insatisfatória Não disponível 

3.1 Sala de aula     

3.2 Laboratório - espaço físico     

3.3 Laboratório - materiais     

3.4 Laboratório - equipamentos     

3.5 Biblioteca - espaço físico     

3.6 Biblioteca - acervo     

3.7 Biblioteca - serviços     

3.8 Recursos didáticos     

3.9 Transporte (aula de campo)     

3.10 Sala de vídeo     

3.11 Material de consumo     

3.12 Sala de estudo para o professor     

3.13 Serviço de apoio à docência (secretaria, digitação, 
fotocópia e deslocamento de recursos audiovisuais) 

    

 

IV. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS  

OS ALUNOS Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 
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OS ALUNOS Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

4.1 Ao iniciarem a disciplina, possuíam a formação básica para alcançar um bom 
desempenho? 

    

4.2 Têm apresentado um bom desempenho, com nota igual ou superior a sete, 
na disciplina? 

    

4.3 São assíduos às aulas?     

4.4 São pontuais às aulas?     

4.5 Cumprem as atividades solicitadas na disciplina?     

4.6 Procuram estabelecer relação entre o conteúdo abordado na disciplina e 
outros fatos? 

    

4.7 Têm participado de outras atividades acadêmicas, além das disciplinas do 
curso? 

    

4.8 Procuram o professor, fora do horário de aula, para elucidação de dúvidas 
sobre o conteúdo da disciplina? 
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QUESTIONÁRIO ONLINE- AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA – QUESTIONÁRIO DO ALUNO 
 
I. ATUAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

P 
E 
S 
O 

O PROFESSOR 

NOTAS 

10 8 6 4 

Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

1 1.1 
Apresentou aos alunos o Programa Geral do Componente Curricular – 
PGCC (ementa, objetivo, conteúdo, metodologia, instrumentos e 
critérios de avaliação e bibliografia)? 

    

2 1.2 
Discutiu com os alunos o Programa Geral do Componente Curricular – 
PGCC (objetivo, conteúdo, metodologia, bibliografia, instrumentos e 
critérios de avaliação)? 

    

3 1.3 Acerca do Conteúdo abordado demonstra conhecimento e segurança?     

3 1.4 Estabelece uma seqüência lógica dos conteúdos da Disciplina de modo 
a facilitar a compreensão dos alunos?     

3 1.5 Destina tempo suficiente para a abordagem de cada conteúdo?     

2 1.6 Cumpre com os conteúdos previstos no Programa Geral do 
Componente Curricular – PGCC?     

3 1.7 Estabelece a relação teoria e prática respeitando as especificidades da 
disciplina?     

3 1.8 
Utiliza uma metodologia dinâmica promovendo atividades que 
estimulam a sua participação nas aulas e a manifestação das suas 
idéias?  

    

3 1.9 Apresenta boa comunicação e postura, fazendo uso de linguagem 
acessível para melhorar a compreensão do conteúdo?     

3 1.10 
Utiliza procedimentos de ensino diversificados (aula expositiva, 
pesquisas bibliográficas e de campo, debates, seminários, resolução de 
situações problemas etc.) que facilitam o ensino-aprendizagem? 

    

3 1.11 Aborda os conteúdos estabelecendo interações com outras disciplinas?     

2 1.12 Orienta o aluno na realização das atividades?     

2 1.13 Fica à disposição dos alunos para atendimento em horário extra sala de 
aula?     

2 1.14 
Incentiva a autonomia intelectual dos alunos (estimula o trabalho de 
pesquisa, a leitura, o fichamento de textos, a produção de resumos, 
etc.)? 

    

2 1.15 Apresenta cordialidade dentro e fora da sala de aula; demonstra 
atenção com os alunos e estabelece um bom relacionamento?     

2 1.16 Comparece as aulas assiduamente?     

2 1.17 Inicia e termina a aula no horário previsto?     

http://www.uern.br
mailto:aai@uern.br
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P 
E 
S 
O 

O PROFESSOR 

NOTAS 

10 8 6 4 

Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

3 1.18 Avalia o desempenho do aluno, com base nos conteúdos trabalhados?     

2 1.19 Discute com os alunos os conteúdos da avaliação, em sala de aula, 
após a divulgação dos resultados?     

2 1.20 Divulga com antecedência a data das avaliações e dentro do prazo as 
notas      

 
 
II. CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA 
Responda apenas às alternativas que fazem parte da infraestrutura necessária ao ensino desta 
disciplina. 

A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO ENSINO DESTA DISCIPLINA TEM SIDO: 

 Satisfatória Regular Insatisfatória Não disponível 

2.1 Sala de aula     

2.2 Laboratório - espaço físico     

2.3 Laboratório - materiais     

2.4 Laboratório - equipamentos     

2.5 Biblioteca - espaço físico     

2.6 Biblioteca - acervo     

2.7 Biblioteca - serviços     

2.8 Recursos didáticos     

2.9 Transporte (aula de campo)     

2.10 Sala de multimídia     

2.11 Sala para atendimento ao aluno     
 
 
III. AUTO-AVALIAÇÃO 

VOCÊ Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

3.1 Ao iniciar a disciplina, possuía a formação básica para alcançar um bom 
desempenho?     

3.2 Estuda o conteúdo programático utilizando bibliografia sugerida pelo 
professor?     

3.3 Estuda o conteúdo programático utilizando a bibliografia extra, não sugerida 
pelo professor?     

3.4 Dedica-se aos estudos da disciplina, além do horário de aula?     

3.5 Tem apresentado um bom desempenho, com nota igual ou superior a sete, 
na disciplina?     

3.6 É assíduo às aulas?     

3.7 É pontual às aulas?     

3.8 Procura o professor, fora do horário de aula, para esclarecer dúvidas sobre 
o conteúdo abordado?     

3.9 Procura estabelecer relação entre o conteúdo abordado na disciplina e 
outros fatos?     

3.10 Tem participado de outras atividades acadêmicas, além dos componentes     
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VOCÊ Sim / 
Sempre 

Maioria 
das Vezes 

Poucas 
Vezes 

Não / 
Nunca 

curriculares do curso? 

3.11 Cumpre as atividades solicitadas na disciplina?     

3.12 Percebe a importância da disciplina para sua formação profissional?     

3.13 Pretende atuar profissionalmente em sua área de formação?     

 


