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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
SUBCOMISSÃO DOS NAUs 

 
Apresentação das dimensões avaliativas contempladas no Instrumento de Avaliação Externa de 
Instituições de Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP e de seus conceitos referenciais mínimos de qualidade 

 

O NAU, após uma análise crítica da atual etapa do processo de auto-avaliação 

poderá elaborar, utilizando o modelo do Quadro I, um relatório que descreva: 
a)   as ações planejadas; 
b)   as ações realizadas; 

c)   os resultados alcançados, destacando as fragilidades e as potencialidades; 

d)   como são incorporados estes resultados no planejamento da gestão acadêmico-

administrativa. 

 
 

Sugere-se descrever as ações e resultados relativos a cada uma das dez dimensões 

contidas na Lei que institui o SINAES, Nº 10.861/2004, artigo 3º: 

 

 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes:  

 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

II - 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;  

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

IV - a comunicação com a sociedade;  

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;  

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;  

VII - infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação;  

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-

avaliação institucional;  

IX - políticas de atendimento aos estudantes;  

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.  
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QUADRO  I 
 

Período: de 01/01 a 31/12/2010 

1) 
 

Ações programadas na 
proposta 

Ações realizadas Resultados 
alcançados 

   Fragilidades         Potencialidades

 Potencialidade

s 

Observações: 

Estabelecer em que 

as mudanças do curso 

influenciaram o 

desempenho dos 

alunos já cursando. 

 

 

 

 

 

 

influenciaram  

Para fazer este levantamento estamos 

coletando dados da percentagem de 

formandos. Este estudo será finalizado 

no final de 2012. 

 Melhorar o 

desempenho 

diminuir a evasão 

 

Estabelecer como 

difere o desempenho 

dos alunos quotistas e 

não quotistas. 

Este estudo não foi possível de ser 

realizado, pois a administração não 

fornece estes dados às unidades. 

 Poderemos ter 

maiores 

informações para 

o ano de 2012 

 

Realizar um 

levantamento junto à 

COMGRAD do 

Curso de Física em 

suas diversas ênfases 

sobre as necessidades 

de avaliação 

relacionadas ao 

curso. 

Neste quesito iniciamos algumas 

estratégias para aproximar professores 

e alunos: 

-uso de tecnologias inovadoras para  

acompanhar o desempenho, como uso 

de clickets, já em processo de 

implantação. Além disso, iniciaremos 

um programa de aulas aos sábados com 

acompanhamento do desempenho dos 

estudantes. Outra estratégia é a 

programação do uso de ensino à 

distância. Nesta etapa contaremos com 

o apoio de monitores e bolsistas NAU, 

que organizam a infraestrutura desta 

nova atividade 

 Melhorar o índice 

de aprovação  

 

Realizar um 

levantamento junto à 

COMGRAD do 

Curso de Engenharia 

Física em suas 

diversas ênfases 

sobre as necessidades 

de avaliação 

relacionadas ao 

curso. 

Idem ao item anterior. 

Atualmente dois servidores dedicam-se 

à análise destes quatro itens e contam 

com o apoio de bolsistas NAU. 

 Melhorar o índice 

de aprovação 
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Realizar um 

levantamento junto 

aos servidores 

técnicos-

administrativos sobre 

opiniões relacionadas 

ao funcionamento do 

Instituto e à avaliação 

dos servidores. 

Foram realizadas discussões com os 

servidores técnico-administrativos os 

dados levantados serão utilizados na 

avaliação e no PDI a ser finalizado em 

2012. Com a implementação do 

REUNI, recebemos mais funcionários. 

Embora ainda não suprindo totalmente 

nossas necessidades em alguns setores, 

atendeu outros que tinham maior 

urgência. Também conseguimos 

atender parcialmente a necessidade de 

computadores e outros bens que 

faltavam para melhoria de diversos 

setores. 

Ainda 

necessitamos de 

mais funcionários, 

principalmente 

para setores 

técnicos e 

ampliação do 

espaço físico com 

a construção de 

um prédio para 

atender a demanda 

Melhorar 

condições de 

trabalho e 

eficiência dos 

serviços e 

servidores 

técnicos-

administrativos. 

 

Realizar um 

seminário interno de 

avaliação 

institucional na 

Unidade, 

possivelmente no 

segundo semestre. 

O seminário de avaliação faz parte do 

PDI que será finalizado em março de 

2012. 

Para contemplar 

todos os projetos 

de ampliação, 

modernização, e 

melhorias 

precisamos contar 

com ampliação de 

espaço físico, 

aquisição de 

equipamentos 

mais modernos 

para oficinas e 

laboratórios e 

pessoal com 

treinamento 

especializado para 

estes locais. 

 

Incorporar no PDI 

as aspirações e 

necessidades da 

comunidade do IF 

 

 

2) Descrever como os resultados obtidos são incorporados no planejamento da 

gestão acadêmico- administrativa: 
Estes resultados serão discutidos e incorporado na elaboração do PDI para definição de uma política de ensino para  
melhor atender as metas do REUNI já implantadas no IF.  
Para contemplar todos os projetos de ampliação, modernização, e melhorias precisamos contar com ampliação de espaço 
físico, aquisição de equipamentos mais modernos para oficinas e laboratórios e pessoal com treinamento especializado 
para estes locais. 
Na gestão administrativa, melhorar as condições de trabalho e preparar metas de acordo com as necessidades de 
atendimento e expansão do setor de trabalho e as necessidades de desenvolvimento dos funcionários para otimização do 
setor visando à avaliação dos técnicos administrativos. 
 
 
 
 

 
3) Justificativas (se considerar necessário): 
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