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Resumo: 
Inserido no contexto da Autoavaliação Institucional este artigo tem como objetivo 
apresentar uma aplicação do método de análise de conteúdo (MORAES, 1999) como 
instrumento para a sistematização e análise das sugestões da comunidade universitária, 
apresentadas nas questões abertas do Instrumento de Autoavaliação, tendo em vista a 
sua utilização como fonte de informações para o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2009 e 
participaram do processo, os segmentos de servidores, discentes, gestores e egressos. As 
dimensões de análise foram as linhas estratégicas definidas pela CPA, quais sejam: 
comunicação/divulgação, ensino, infraestrutura, integração, qualificação de pessoal, 
questionário e organização e gestão. Os resultados foram organizados por segmento e 
demonstraram que naquele momento a linha estratégica da infraestrutura era uma 
questão preponderante seguida das linhas de ensino e organização e gestão. As questões 
de infraestrutura estavam muito relacionadas às bibliotecas e aos laboratórios de ensino 
e de informática com acesso à internet para apoio às aulas. No ensino destacavam-se 
questões como a formação profissional dos acadêmicos, currículo, aulas e atividades 
práticas, atenção aos estudantes com deficiências, maior apoio aos projetos de pesquisa 
e extensão, dentre outras questões. Os resultados deste processo foram incorporados ao 
PDI 2011/2015 e configuraram-se em ações/projetos/programas institucionais de 
diversas áreas dentre as quais se destacam as áreas de infraestrutura, de graduação e de 
pós-graduação e pesquisa.  
Palavras-chave: avaliação institucional, autoavaliação, PDI. 
 
Introdução 

A Universidade Federal de Santa Maria – UFSM é uma Instituição Federal de 
Ensino Superior, constituída como Autarquia Especial vinculada ao Ministério da 
Educação. Idealizada e fundada pelo Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho, foi criada 
pela Lei N. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, com a denominação de Universidade 
de Santa Maria – USM. Sua federalização ocorreu em 20 de agosto de 1965, pela Lei 
4.759/65. 

Foi a primeira universidade federal criada no interior, fora de uma capital 
brasileira, fato que representou um marco importante no processo de interiorização do 
ensino universitário público no Brasil e contribuiu para que o Rio Grande do Sul fosse o 
primeiro Estado da Federação a contar com duas universidades federais. 
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Está localizada na Cidade de Santa Maria, situada no Centro Geográfico do Rio 
Grande do Sul (latitude de 29º 33’ 06” S e longitude de 53º 46’ 02” O), distante 290 km 
da capital do Estado, Porto Alegre. Tem sua sede localizada no Bairro Camobi, na 
Cidade Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, onde acontece a maior parte 
de suas atividades acadêmicas e administrativas. Possui, ainda, três câmpus fora de 
sede, um em Frederico Westphalen, um em Palmeira das Missões e outro em Silveira 
Martins. 

Ao iniciar suas atividades, em 1960, contava com a Faculdade de Farmácia, de 
Medicina, de Odontologia e o Instituto Eletrotécnico do Centro Politécnico. A atual 
estrutura estabelece a constituição de dez Centros de Ensino: Centro de Artes e Letras, 
Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências Rurais, Centro de Ciências da 
Saúde, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Centro de Educação, Centro de 
Educação Física e Desportos, Centro de Educação Superior Norte-RS, Centro de 
Tecnologia e Unidade Descentralizada de Educação Superior de Silveira Martins-RS. 
Além disso, a Instituição possui três Unidades de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico: o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o Colégio Politécnico da 
Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. 

No ensino presencial, a UFSM oferece 22 Cursos de Educação Básica e Técnica, 
108 Cursos de Graduação incluindo os cursos superiores de tecnologia e 85 Cursos de 
Pós-Graduação Permanentes (dados do 1º semestre de 2013). Nos colégios acontecem 
os cursos de educação continuada de nível técnico e o ensino de jovens e adultos, além 
de cursos superiores de tecnologia.  

A Instituição incorporou o ensino a distância no ano de 2004, iniciado com a 
implementação do Curso de Graduação em Educação Especial (licenciatura) e do Curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial – Audiocomunicação e Deficientes 
Mentais. Em 2010 agregou o ensino de pós-graduação profissional, na modalidade de 
mestrado. 

O corpo discente é constituído de 28.336 estudantes, sendo 3.484 no EAD e 
24.806 no ensino presencial, conforme dados extraídos do Portal UFSM Indicadores em 
08 de setembro de 2013. O total de estudantes está distribuído em 19.570 no ensino de 
graduação, 4.707 na pós-graduação, 771 no ensino médio, 2.708 no pós-médio e 534 no 
ensino básico. O expressivo aumento de vagas dos últimos anos foi reflexo da adesão da 
UFSM ao processo de expansão das universidades. 

O quadro de pessoal conta com 4.596 servidores, sendo 1.814 docentes e 2.782 
técnico-administrativos em educação, dos quais 1.275 atuam no Hospital Universitário 
de Santa Maria - HUSM. O corpo docente possui 70% de doutores e já possui 55 TAEs 
com doutorado e 366 com mestrado. 

Na UFSM o processo de Avaliação Institucional é sistematizado e orientado pela 
Comissão Própria de Avaliação - CPA e sua operacionalização é descentralizada em 14 
Comissões Setoriais de Avaliação as quais incluem os 10 Centros de Ensino, as 3 
Escolas de Ensino Básico Técnico e Tecnológico e o HUSM. O objetivo do processo é 
instituir a Avaliação Institucional como prática permanente e pressuposto de controle de 
qualidade, no sentido de garantir padrões de desempenho esperados pela sociedade, 
como também atender o estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES. 

A Autoavaliação é uma das ações desenvolvidas no contexto da Avaliação 
Institucional na UFSM. O processo de Autoavaliação, a partir do ano de 2010, passou a 
ocorrer a cada dois anos e envolve a aplicação de instrumentos de avaliação específicos 
para cada um dos segmentos da comunidade universitária: servidores, gestores, 
discentes e egressos. Foram elaborados instrumentos para cada um desses segmentos, 
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no intuito de avaliar o grau de satisfação da comunidade, respeitando as dez dimensões 
da avaliação definidas pelo SINAES.  

O processo é apoiado por recursos financeiros orçados pela Instituição para que 
os problemas detectados pela Autoavaliação sejam sanados e também para que as 
Comissões Setoriais possam estimular a comunidade a se comprometer, participar, 
pesquisar e desenvolver ações voltadas para este tema. Os recursos passaram a ser 
disponibilizados a partir do ano de 2009. A sua utilização por parte das Comissões 
Setoriais de Avaliação tem se caracterizado como um processo de aprendizado 
organizacional que se consolida a cada ano, uma vez que a própria distribuição dos 
recursos no âmbito da Instituição tem seus critérios estabelecidos por meio de uma 
decisão coletiva tomada pelos coordenadores das comissões setoriais. 

Inserido no contexto da Autoavaliação Institucional este artigo tem como 
objetivo geral apresentar uma aplicação do método de análise de conteúdo como 
instrumento para a sistematização e análise das sugestões da comunidade universitária, 
oriundas das questões abertas do instrumento, tendo em vista a sua utilização como 
fonte de informações para o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Como objetivos específicos destacam-se: (i) identificar as sugestões 
apresentadas pelos diferentes segmentos pesquisados; e (ii) associar as sugestões às 
ações estratégicas incorporadas ao PDI 2011/2015. 

A relevância deste estudo está no fato de antecipar na prática da UFSM uma 
ação ressaltada como necessária na Nota Técnica Nº. 08 CGACGIES/DAES/INEP, a 
qual ressalta no Eixo 1, a articulação entre as atividades de “Planejamento e Avaliação 
Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES (Planejamento e Autoavaliação). 
Inclui também um Relato Institucional, que descreve e evidencia os principais 
elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os relatórios emanados pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), do período que constituiu o objeto de avaliação”. 
 
Metodologia 

A estratégia metodológica utilizada nesta pesquisa foi o estudo de caso (YIN, 
2005) e, quanto à sua finalidade, a pesquisa pode ser classificada como exploratória 
(GIL, 1999) com caráter analítico qualitativo (DENZIN e LINCOLN, 2006). A coleta 
de dados foi baseada em fontes primárias e secundárias tendo em vista a necessidade de 
corroboração do mesmo fato (YIN, 2005). Os dados primários decorreram da aplicação 
do Instrumento de Autoavaliação e os dados secundários foram compilados a partir de 
documentos e publicações institucionais. 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2009, em um processo de 
diagnóstico coordenado pela CPA do qual participaram os segmentos de servidores, 
discentes, gestores e egressos. A estrutura do instrumento de avaliação foi organizada 
partindo-se das dez dimensões propostas pelo SINAES. Essas dimensões e seus 
indicadores são, portanto a referência para a interpretação dos resultados. 

A análise qualitativa contemplou as questões abertas do Instrumento de 
Autoavaliação. O processo de análise tomou como referência o método de Análise de 
Conteúdo, definido por Moraes (1999) como uma técnica para ler e interpretar o 
conteúdo de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal. Esse autor 
ressalta que a análise de conteúdo não deixa de ser uma interpretação baseada nas 
percepções do pesquisador quanto aos dados analisados.  

A análise se desenvolveu por um processo de sistematização progressivo e 
analógico (MORAES, 1999) a partir da pré-categorização dos dados. As dimensões de 
análise (categorias) previamente definidas foram as linhas estratégicas estabelecidas 
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pela CPA, quais sejam: (i) infraestrutura; (ii) qualificação de pessoal; (iii) integração 
interna/externa; (iv) comunicação/divulgação; (v) organização e gestão; e  (vi) ensino. 
Além das pré-categorias, ao proceder a análise emergiu a necessidade de criar uma 
dimensão relativa ao questionário. 

A análise de conteúdo mesclou procedimentos interpretativos e quantitativos, 
baseados principalmente nas frequências. As etapas para o processo de pesquisa, 
conforme Moraes (1999), foram: (i) preparação das informações (seleção e 
codificação); (ii) unitarização ou transformação do conteúdo em unidades de análise; 
(iii) categorização ou classificação das unidades em categorias; (iv) descrição; e (v) 
interpretação e tratamento estatístico. 
 
Referencial Teórico 

É compromisso das Instituições de Ensino Superior - IES atuarem como 
precursoras do desenvolvimento social e estar comprometidas com a construção de uma 
sociedade mais justa. Para tanto, a melhor condição é estabelecer uma forma de ação 
que mantenha o diálogo e a interação com sua comunidade, com os setores produtivos, 
empresariais e alternativos. Assim, a avaliação de suas atividades é essencial no 
processo de criação e recriação de suas condições para retornar à sociedade os 
resultados esperados de suas atividades de ensino pesquisa e extensão. 
  Na visão de Dias Sobrinho e Ristoff (2003) a Avaliação Institucional representa 
“um empreendimento sistemático que busca a compreensão global da universidade, pelo 
reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões”. Para esses mesmos 
autores, a avaliação é definida a partir de três aspectos: i) representa um 
empreendimento que necessita de vontade política; ii) a resistência à avaliação tem 
como base compreensões mínimas do processo; e iii) a compreensão de que não basta 
conhecer as dimensões da Instituição, mas sim, perceber a articulação entre elas. 
 No Brasil, o processo que instituiu a avaliação teve seu desenvolvimento a partir 
de quatro propostas de educação superior e de avaliação, que foram descritas nos 
seguintes documentos: “Programa de Avaliação da Reforma Universitária” (1983), o 
relatório da Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior “Uma Nova 
Política para a Educação Superior Brasileira” (1985), o “Relatório do Grupo Executivo 
para a Reformulação da Educação Superior” (1986) e o documento da Comissão 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior “Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras” (1993). 
 Entretanto, foi no ano de 2004 que surgiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES, criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 e 
constituído de três modalidades: avaliação das Instituições, dos cursos e do desempenho 
dos estudantes. Os resultados das avaliações possibilitam elaborar um panorama da 
qualidade dos cursos e Instituições de educação superior no País. As avaliações são 
coordenadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, 
sendo a operacionalização de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.  
 Insere-se nesse contexto, o processo de Avaliação Institucional que por meio da 
Autoavaliação foi instituído como ferramenta de diagnóstico para subsidiar a gestão 
universitária. Dias Sobrinho (2003) reconhece que é importante que a avaliação envolva 
a participação de uma parte significativa da comunidade acadêmica e científica e que 
produza significados sobre as seguintes questões: importância social e relevância do 
conhecimento transmitido e gerado considerando as necessidades nacionais, ambientais, 
desenvolvimento sustentável, inclusão social entre outros. Rodrigues et al.(2006) 
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destaca que é fundamental o debate acerca da melhor forma de conduzir o processo de 
avaliação e de utilizar os resultados da avaliação no planejamento institucional.  

Silva e Gomes (2011) enfatizam que o processo de Avaliação Institucional, em 
especial a autoavaliação busca diagnosticar a realidade da Instituição integralmente, 
identificando a harmonia entre a missão e as diretrizes institucionais estabelecidas, 
visando à melhoria da qualidade da educação superior. Promove também a participação 
da comunidade universitária, de forma contínua, por meio da pesquisa de 
Autoavaliação. 
 O SINAES representa uma importante mudança nos processos nacionais de 
avaliação da educação superior quando propõe o cessamento de uma lógica de avaliação 
em partes distintas e classificatórias, permitindo maior amplitude e integração dos 
processos avaliativos. Propõe ir além de uma avaliação vertical, gerando um processo 
que parte da Instituição e a ela retorna, passando pela ação mediadora do poder público. 
É coerente, portanto, com uma concepção de avaliação como instrumento de política 
voltado para a defesa da qualidade, da participação e da ética na educação superior 
(MEC/CONAES, 2004). 

Nesse contexto, apresenta como um dos seus principais eixos de referência o 
PDI, ou seja, propõe que o processo de avaliação esteja fortemente contemplado no 
PDI, a partir das ações propostas para o desenvolvimento da Instituição. A Avaliação 
Institucional funciona como um instrumento capaz de proporcionar à Instituição o 
esforço para se conhecer e ser conhecida por outros setores da sociedade e que, junto do 
planejamento, tem grande potencial para contribuir na gestão estratégica (TRIGUEIRO, 
2004; apud PEIXOTO, 2009). 
  Para Peixoto (2009), a proposta de que a Avaliação Institucional seja 
reconhecida no processo de gestão das IES tem permeado as discussões acerca da 
construção dos sistemas avaliativos que vêm sendo propostos para a educação superior 
brasileira. Tais sistemas devem incorporar cada vez mais a comunidade universitária, 
pois, no momento que a avaliação se torna participativa, levando em consideração a 
singularidade de opiniões como forma de desenvolvimento, proporciona à Instituição 
um crescimento qualificado. 
 Nesse contexto, Dias Sobrinho (2000) afirma que é importante trabalhar com os 
vínculos entre uma realidade e seu contexto procurando a articulação entre esse 
contexto e os horizontes mais amplos. Ainda nessa perspectiva, esse mesmo autor 
sugere que apesar da importância do atendimento às exigências regulatórias, essas, 
quando tratadas isoladamente, são insuficientes para propiciar uma visão integrada do 
conjunto institucional. A avaliação não se resume ao estabelecimento de índices e 
análises comparativas, ela se torna realmente eficaz quando busca a realidade 
contextualizada, quando questiona, quando estabelece metas e estratégias, quando 
procura pelas reais causas, e ainda, quando oferece possíveis soluções (DIAS 
SOBRINHO, 2008). 

O SINAES na sua origem enfatizava a perspectiva da totalidade, defendia que a 
avaliação devia atuar como um sistema agregador e articulador, produzindo resultados a 
partir do conjunto das fases do processo educativo, tendo como ferramenta os 
questionamentos e as reflexões coletivas (DIAS SOBRINHO, 2008). 

Neste raciocínio, a UFSM, a partir da estrutura desenvolvida junto ao processo 
de Autoavaliação, tem como objetivo, proporcionar a integração entre a comunidade 
universitária e a gestão. Tal integração se torna possível quando do estabelecimento de 
metas a partir da elaboração dos planos de ação das CSA e das diversas ações propostas 
e implementadas pela CPA, como pode ser observado no próximo capítulo. 
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Resultados e Discussões 
O número de discentes da UFSM no ano de 2009 era de 15.857, desse total, 

participaram da Autoavaliação 2.862 (18,04%). O número de servidores técnico-
administrativos era de 2.093, desse total, participaram 398 (19,01%). O número de 
gestores era de 671, desse total, participaram 385 (57,37%). O número de servidores 
docentes era de 1.273 desse total, participaram 483 (37,94%). O número de egressos 
cadastrados no banco de dados da UFSM era de 15.008, desse total, participaram 88 
(0,5864%). 
 
Sugestões apontadas pelos segmentos da pesquisa 

A análise do conteúdo das sugestões apresentadas pelos participantes do processo de 
avaliação institucional evidenciou que a linha estratégica infraestrutura era uma questão 
preponderante para os segmentos e unidades institucionais avaliadas, seguida das linhas 
relativas ao ensino, organização e gestão, questionário, comunicação e divulgação, 
qualificação de pessoal e integração interna/externa. 
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Figura 1 – Sugestões gerais dos segmentos 
 

 Na linha estratégica infraestrutura ficou evidenciada a importância de ampliar o 
número de laboratórios de ensino existentes e construir laboratórios específicos para 
atender a demanda dos cursos e melhorar a infraestrutura dos prédios e salas de aula e a 
rede de internet da UFSM, e serviços básicos de água, saneamento e iluminação.  

Os participantes destacaram ainda a necessidade de adequar e ampliar os espaços 
físicos nas unidades de ensino para grupos de pesquisa e extensão em formação e 
disponibilizar computadores com acesso à internet para ministrar aulas na graduação e 
pós-graduação e ampliar a disponibilidade de ferramentas de tecnologia de informação 
para facilitar as atividades de trabalho. 
 A segunda linha estratégica a apresentar número significativo de sugestões foi o 
ensino, principalmente em relação à formação profissional dos acadêmicos; currículo; 
aulas e atividades práticas; atenção aos alunos com deficiência e aos alunos dos cursos 
noturnos, além da atualização didático-pedagógica dos docentes. 
 Os participantes se referem à necessidade de atualização de softwares de estudos 
principalmente na área de tecnologia, disponibilização de material online das 
disciplinas, assim como sugestões relativas à estrutura curricular dos cursos, dos 
estágios e a ampliação da oferta de DCGs e ACGs, além da inserção da temática do 
“meio ambiente” no contexto da formação. 
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 Outro aspecto destacado foi a oferta de cursos noturnos, inclusive de pós-
graduação; e a de ampliação do quadro de docentes de alguns cursos e monitores das 
disciplinas e laboratórios. 
 Na interface com as atividades de pesquisa e extensão foram abordados aspectos 
como: maior apoio aos projetos de pesquisa e extensão, ampliação do número de bolsas 
de iniciação científica e aumento da verba para a apresentação de trabalhos fora de 
Santa Maria.  
 Por fim, surgiram questões relativas à adequação do Hospital Universitário às 
necessidades de ensino, pesquisa e extensão, e a estrutura organizacional da UFSM. 
 Na linha organização e gestão, destacaram-se questões relativas à ampliação de 
atividades acadêmicas, do horário de funcionamento das secretarias, bibliotecas e dos 
serviços de cópias aos cursos noturnos. 
 Outros aspectos mencionados se referem a promover mais atividades culturais 
na universidade; rever a política de assistência estudantil (Benefício Sócio-Econômico - 
BSE) e estender a mesma aos demais Campi da UFSM; necessidade de melhoria no que 
diz respeito ao acompanhamento e apresentação das funções, atividades e órgãos 
administrativos da Universidade para os alunos e do processo seletivo para professores 
substitutos.  
 Também foram elencadas questões referentes ao comprometimento gerencial e 
ao sistema de gestão por planejamento, além da utilização dos resultados da 
Autoavaliação de forma efetiva para gerar ações de melhoria do desempenho da 
instituição, inclusive com a disponibilização de orçamento para atender as necessidades 
diagnosticadas na avaliação. 
 Foi mencionada a necessidade de propor uma política referente a programas de 
formação continuada e planos de saúde que contemplem também os servidores alocados 
nos Campi fora de Santa Maria. Além disso, ficou evidenciada a necessidade de 
acompanhamento das ações por uma equipe de controle interno, mais transparência na 
aplicação dos recursos (divulgação para a comunidade acadêmica) e comprometimento 
dos servidores com relação às suas responsabilidades e obrigações. 
 Em relação a linha estratégica questionário, foram apontados aspectos referentes 
ao instrumento de avaliação e destacada a necessidade de inclusão dos alunos dos 
cursos de pós-graduação no processo de Autoavaliação Institucional.  
 Na linha estratégica comunicação e divulgação foi evidenciada a necessidade de 
ampliar a divulgação das propostas, objetivos, PDI da Instituição e eventos públicos 
(congressos, seminários, palestras). Além disso, os participantes enfatizaram a 
importância de aprimorar o processo da Avaliação Institucional, desde a sensibilização, 
passando pela aplicação do instrumento, até a divulgação e discussão dos resultados 
com toda a comunidade universitária e, também, de disseminar a missão e visão da 
UFSM, para que gestores e colaboradores desenvolvam uma cultura de maior 
comprometimento com a UFSM. 
 Também foi destacada a relevância de desenvolver meios para manter contato 
com os egressos, para acompanhamento dos mesmos, bem como, para divulgação de 
informações sobre atividades da Instituição.  
 Na linha estratégica qualificação de pessoal, os participantes da avaliação 
trouxeram sugestões relacionadas à maior incentivo à qualificação profissional dos 
docentes e técnico-administrativos da instituição, inclusive com participação em 
eventos; incentivar o ingresso do servidor da UFSM nos cursos de Mestrado e/ou 
Doutorado dos programas oferecidos pela própria Universidade e criação de um 
programa de pós-graduação profissional. Também se referem à melhoria das condições 
no ambiente de trabalho visando elevar a qualidade de vida do servidor e o 



8 

 

desenvolvimento de um programa de educação permanente para a capacitação de 
pessoas na gestão pública. E, ampliar a oferta de cursos no programa de capacitação e 
aperfeiçoamento do PCCTAE.  
 A última linha estratégica contemplada foi integração interna/externa onde foi 
sugerida a criação de mais espaços de convivência e áreas de lazer para a comunidade 
universitária, além de proporcionar mais atividades interativas entre os cursos. 
  
Sugestões dos gestores da Reitoria 

Na análise das sugestões apresentadas pelos gestores da Reitoria, como 
demonstrado na Figura 2, a linha estratégica comunicação e divulgação foi uma questão 
preponderante para esse segmento, seguida pelas questões relativas à organização e 
gestão, infraestrutura e questionário. 
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Figura 2 – Sugestões dos gestores da Reitoria 
 
 Na comunicação e divulgação destacaram aspectos referentes à maior 
divulgação do PDI; disseminação da missão e visão da UFSM; divulgação dos 
resultados da avaliação interna e externa da UFSM para a comunidade acadêmica, 
dentre outros aspectos. 
 Na organização e gestão foram evidenciadas questões como a revisão dos 
concursos para substituir funcionários do quadro funcional; maior comprometimento e 
transparência dos gestores em relação às avaliações institucionais e avaliação dos 
servidores; a importância dos recursos disponibilizados em 2009 para atender as 
necessidades diagnosticadas na avaliação de 2008. 
 Em relação à infraestrutura os gestores da Reitoria apontaram necessidades 
relacionadas à melhoria de serviços básicos de infraestrutura como água, saneamento e 
iluminação e de equipamentos para a área de informática. 
  
Sugestões dos gestores dos Centros 

A análise das sugestões apresentadas pelos gestores dos centros, conforme 
demonstrado na Figura 3, evidencia que o questionário foi uma questão preponderante, 
seguida pelas questões relativas à organização e gestão, qualificação de pessoal, 
comunicação e divulgação, infraestrutura e ensino. 

Na linha estratégica questionário destacaram aspectos referentes ao instrumento 
de avaliação (questionário) e ao processo de avaliação institucional que incluem 
aspectos como o número de questões; o período mais apropriado; a inclusão dos 
estudantes de pós-graduação, dentre outros. 

Na linha estratégica organização e gestão foram mencionadas questões relativas 
à criação da ouvidoria, planejar a instituição com maior participação da comunidade, 
dificuldade existente na utilização do Sistema de Informações de Ensino – SIE, 
melhorar o sistema de gestão por planejamento, dentre outras.  
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Figura 3 - Sugestões dos gestores dos Centros 
  

Na qualificação de pessoal trouxeram sugestões relacionadas ao aprimoramento 
da capacitação e do treinamento dos técnico-administrativos ao inserir novas 
técnicas/programas e também a oferta de cursos específicos ligados a função 
desenvolvida; cursos de capacitação para os gestores da universidade; a oferta, pela 
Instituição, de um curso em nível de mestrado específico para os funcionários, pois 
qualificaria melhor seu quadro de colaboradores. 

Em relação à comunicação e divulgação apresentaram questões relativas à 
necessidade de ampliar a divulgação e esclarecimentos sobre o PDI, os recursos 
orçamentários, suas destinações e efetivas aplicações e investir na divulgação dos 
resultados da Avaliação Institucional para a comunidade acadêmica, de modo 
simplificado e didático. 

No que se refere à infraestrutura foram levantadas questões como prédio próprio 
para o curso de Letras, ampliação do espaço físico do CTISM e melhorias nas salas de 
aulas e laboratórios; melhoria de laboratórios como os do CT; instalação de câmeras de 
segurança nas subunidades, melhorar a rede de internet da Universidade, dentre outras. 
 No ensino as sugestões apontaram aspectos como a reestruturação de 
coordenações e departamentos com a sua fusão.  

 
Sugestões dos TAEs da Reitoria 

A análise das sugestões apresentadas pelos TAEs da Reitoria, conforme 
demonstrado na Figura 4, evidencia que a qualificação de pessoal é uma questão 
preponderante, seguida pelas questões relativas à comunicação e divulgação, 
infraestrutura, organização e gestão e ensino. 

Na linha estratégica qualificação de pessoal destacaram aspectos relacionados 
como a necessidade de investimento em capacitação e treinamento nas tecnologias 
utilizadas no setor de TI da UFSM; oferta de mais cursos no programa de capacitação e 
aperfeiçoamento do PCCTAE; e implantar um programa permanente de capacitação, 
qualificação e educação formal abrangente para todos os servidores da UFSM e de um 
programa de pós- graduação profissional, dentre outros. 

Em relação à comunicação e divulgação foram mencionados aspectos referentes 
à relevância de divulgar e discutir os resultados da Autoavaliação, além de adotar uma 
política de comunicação que vise uma divulgação maior das ações da Instituição. 
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Figura 4 - Sugestões dos TAEs da Reitoria 
 
 Na infraestrutura elencaram, dentre outras, questões relativas ao maior 
comprometimento quanto à segurança na UFSM; aumentar a disponibilidade de 
ferramentas de tecnologia de informação para facilitar as atividades de trabalho; 
inadequação do ambiente de trabalho e equipamentos do Núcleo de Comunicação 
(Rádio Universidade, Jornal e TV Campus) da Universidade. 
 No que se refere à organização e gestão, as questões mencionadas trazem 
aspectos relativos à avaliação de desempenho dos servidores para que não se faça uma 
avaliação pessoal e sim profissional e realizar o acompanhamento das ações por uma 
equipe de controle interno. 
 Quanto ao questionário apontaram a necessidade de ampliação das questões 
sobre o serviço de vigilância na Instituição.  
 
Sugestões dos TAEs dos Centros 

A análise das sugestões apresentadas pelo segmento TAEs dos centros, conforme 
demonstrado na Figura 5, evidencia que o questionário foi uma questão preponderante 
para esse segmento, seguida pelas questões relativas à qualificação de pessoal, 
organização e gestão, comunicação e divulgação, infraestrutura, integração 
interna/externa e ensino. 
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Figura 5 - Sugestões dos TAEs dos centros 
 

 Na linha estratégica questionário destacaram aspectos referentes ao instrumento 
de avaliação (questionário) e ao processo de avaliação institucional. 
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 Em relação à qualificação de pessoal os mencionaram a falta de cursos para 
áreas específicas e dificuldades de acesso a cursos de pós-graduação como mestrado e 
doutorado; reservar uma porcentagem de vagas nos programas de pós-graduação da 
Instituição para os servidores técnico-administrativos ou criar um programa para esse 
público; oferecer mais oportunidades para os técnico-administrativos participarem de 
congressos e eventos similares; continuar com cursos de aperfeiçoamento para os 
funcionários; elevar a qualidade do trabalho, por meio da melhoria das condições de 
trabalho e da capacitação dos servidores; o desenvolvimento de um programa de 
educação permanente para a formação de lideranças na gestão pública. 
 Na organização e gestão sugeriram, dentre outras questões, definir critérios para 
distribuição de recursos para material permanente; aumentar o quadro de pessoal 
técnico-administrativo para atender às novas demandas. 
 No que se refere à comunicação e divulgação levantaram questões como 
divulgar mais informações sobre a UFSM nos meios de comunicação; divulgar com 
mais clareza os seus programas de desenvolvimento institucional, principalmente para 
os servidores; ampliar o período de sensibilização da comunidade acadêmica para uma 
participação mais efetiva na avaliação institucional. 
 Na infraestrutura apresentaram sugestões em relação à melhoria dos espaços 
físicos da Instituição e adequação da infraestrutura das bibliotecas. 
 Em relação à integração interna/externa foi apresentada como sugestão o 
desenvolvimento de atividades de integração entre os servidores. 
  
Sugestões dos docentes 

A análise das sugestões apresentadas pelos docentes demonstra que o 
questionário foi uma questão preponderante para esse segmento, seguida pelas questões 
relativas ao ensino, comunicação e divulgação, organização e gestão, infraestrutura, 
qualificação de pessoal e integração interna/externa. 
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Figura 6 - Sugestões dos docentes 

 
 Na linha estratégica questionário destacaram aspectos referentes ao instrumento 
de avaliação (questionário) e ao processo de avaliação institucional. 
 Quanto ao ensino, mencionaram aspectos como repensar o profissional que se 
deseja formar nas diversas áreas do conhecimento; rever a qualidade e o 
comprometimento dos funcionários que são destinados ao auxílio em aulas práticas; 
flexibilizar o programa de registro de notas dos alunos, permitindo o registro de notas 
de maior número de atividades avaliativas; manter o sistema de lançamento de notas e 
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súmula de disciplina disponível durante todo o semestre letivo; adequar o HUSM às 
necessidades de ensino, pesquisa e extensão. 
 Na comunicação e divulgação foi evidenciada, dentre outros aspectos, a 
necessidade de divulgar e discutir com toda a comunidade universitária os objetivos e os 
resultados da Avaliação Institucional, assim como os pontos fortes e fracos da 
Instituição; aprimorar o processo da Avaliação Institucional, desde a sensibilização, 
passando pela aplicação do instrumento, até a divulgação dos resultados; criar material 
impresso e palestras para alunos novos da Instituição sobre a estrutura e funcionamento 
dos vários órgãos da UFSM; ter um órgão universitário informando à comunidade as 
ações da Reitoria e das Unidades de maneira organizada e contínua.  
 Em relação à organização e gestão destacaram questões relativas a utilizar os 
resultados da Autoavaliação de forma efetiva para a melhoria do dia-a-dia do trabalho e 
do desempenho da Instituição; melhorar a participação dos professores nas decisões 
administrativas; tornar eficiente o SIE e o sistema burocrático dentro da Instituição; 
tornar mais claras as informações sobre os procedimentos necessários para o 
encaminhamento de processos internos. 
 Na infraestrutura destacaram questões relativas à necessidade de melhorias na 
infraestrutura das unidades de ensino quanto ao espaço físico para grupos de pesquisa e 
extensão em formação e computadores com acesso à internet para ministrar aulas na 
graduação e pós-graduação; os novos campi precisam de maior apoio, tanto na estrutura 
física para o bom desempenho das aulas, quanto na estrutura de laboratórios, visando à 
pesquisa. 
 Na qualificação de pessoal os participantes trouxeram sugestões relacionadas ao 
ingresso e valorização do servidor da UFSM nos cursos de Mestrado e/ou Doutorado 
dos programas oferecidos pela própria Instituição. 

Quanto à integração interna/externa sugeriram que o ensino, a pesquisa e a 
extensão sejam mais voltadas à comunidade em geral e ao desenvolvimento da região. 

 
Sugestões dos discentes 

A análise das sugestões apresentadas pelos discentes demonstra que a 
infraestrutura foi uma questão preponderante para esse segmento, seguida pelas 
questões relativas ao ensino, organização e gestão, questionário, comunicação e 
divulgação integração interna/externa e qualificação de pessoal. 
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Figura 7 - Sugestões dos discentes 
 

Na linha estratégica infraestrutura os discentes salientaram vários aspectos, 
relacionados a bibliotecas, alojamentos, laboratórios entre outros. Com relação à 
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biblioteca, mencionaram a necessidade de ampliação e atualização de livros e 
periódicos; melhorias nos alojamentos do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen; 
várias unidades universitárias solicitam novos computadores, bem como novas salas de 
informática; vários cursos destacaram a necessidade de aumentar o número de 
laboratórios; melhoria nas vias de acesso; casa do estudante; melhor iluminação no 
campus como um todo; sistema wif-fi;  melhor estruturação das áreas de lazer; ampliação 
do Restaurante Universitário, dentre outros. 
 No ensino enfatizaram a necessidade de dedicar atenção aos alunos portadores 
de necessidades especiais, com o objetivo de melhorar as condições de aprendizagem; 
disponibilização de material on line das matérias; contratação de professores com 
competências dentro das disciplinas específicas de cada área; necessidade de ofertar a 
disciplina de língua estrangeira nos cursos; maior oferta de DCGs, bem como um maior 
incentivo para realização de ACGs; melhorias nos estágios; reformulação curricular dos 
cursos; aumento no número de bolsas de iniciação científica para os acadêmicos e 
aumento da verba para a apresentação de trabalhos fora de Santa Maria; disponibilizar 
cursos de pós-graduação na noite, dentre outros aspectos. 
 Na organização e gestão, sugeriram maior número de atividades culturais na 
Universidade; menos burocracia no auxílio ao estudante, além da necessidade dos 
auxílios serem estendidos aos demais campi da UFSM, bem como maiores ofertas de 
programas para o desenvolvimento estudantil; aumentar o quadro de docentes na 
Instituição, assim como aumentar o número de docentes com doutorado e melhorar o 
processo seletivo para professores substitutos; ampliar o horário da secretaria e 
biblioteca, principalmente em função dos alunos da noite, assim como observância no 
cumprimento de horários dos funcionários de secretarias e coordenação de cursos, 
dentre outros aspectos. 
   No questionário foi sugerida a melhor adequação da avaliação as necessidades 
individuais de cada curso; o questionário necessitaria ter mais opções de resposta para 
se ter uma melhor avaliação das questões; a quantidade de questões deve ser revista; 
deveria ser mais divulgada a existência desse instrumento de avaliação, assim como 
divulgado aos interessados, os resultados levantados, dentre outras questões.   
 No que se refere à comunicação e divulgação sugeriram procurar meios de 
ampliar a divulgação das propostas e objetivos da UFSM, assim como informações 
sobre a avaliação institucional; promover maior divulgação de eventos públicos, 
congressos e outras atividades externas em geral; comunicação clara e direta entre 
alunos e coordenação, bem como entre coordenador e Diretório Acadêmico do curso; 
mais informações sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; qualificar a divulgação 
de informações sobre bolsas de pesquisa. 
 Na integração interna/externa foi solicitada a criação de mais espaços de 
convivência, áreas de lazer, além de atividades interativas entre os cursos. 
 Finalizando a análise das sugestões dos discentes relacionando as linhas 
estratégicas, aparece qualificação de pessoal, onde foi observada a necessidade de 
treinamento e atualização dos técnico-administrativos, da mesma maneira qualificação 
do corpo docente.  
 
Sugestões dos egressos 

 A análise das sugestões apresentadas pelos egressos demonstra que a 
organização e gestão foi uma questão preponderante para esse segmento, seguida pelas 
questões relativas à infraestrutura, qualificação de pessoal, questionário, ensino, 
comunicação e divulgação. 
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Figura 8 - Sugestões dos egressos 
 
 Na linha estratégica comunicação e divulgação foram observados os seguintes 
aspectos: desenvolver meios para manter contato com os egressos, bem como para 
divulgação de informações sobre as atividades da Instituição. No ensino foi sugerida a 
criação de novos cursos de doutorado nas diversas áreas da UFSM.  
 Quanto à Infraestrutura, foi mencionado que houvesse melhora nos laboratórios 
de ensino, assim como a renovação de equipamentos e utensílios. 
 Na organização e gestão foi citado que seria interessante: melhora do sistema de 
venda de créditos do RU; promover maior equilíbrio orçamentário entre os Centros da 
UFSM, dentre outros. 
 Referente à qualificação de pessoal, os egressos comentaram a falta de 
profissionais capacitados para atualização de novas tecnologias. 
 Quanto ao questionário acrescentar questões com referência às atividades que o 
egresso está desenvolvendo no momento.  
 
O alinhamento estratégico entre os resultados da Autoavaliação e os 
projetos/programas do PDI 2011-2015 

Os resultados do processo de Autoavaliação por segmento, conforme discutido 
nas seções anteriores, trouxe inúmeras contribuições que foram incorporadas ao PDI 
2011/2015 da UFSM em diferentes áreas, sendo esta uma das ações que auxiliaram a 
ampliar o diálogo e a interação com a comunidade, tornando o processo mais 
participativo, denominada como Integração com a Autoavaliação Institucional. As 
demais ações foram: Consulta à comunidade universitária e à comunidade externa; 
Reunião de trabalho com Diretores de Unidades Universitárias; Reuniões com Gestores 
nas Unidades Universitárias e Pró-Reitorias; I Seminário do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFSM; Propostas das Unidades Universitárias e pró-reitorias e Redação 
do documento base e consolidação por parte dos gestores.  

O Quadro 1 apresenta uma ilustração de alguns dos projetos e programas 
incorporados ao PDI que deram conta das demandas da comunidade, apontadas no 
processo de Autoavaliação Institucional. Merece destaque o fato de que ao fazer uso das 
sugestões apontadas por meio desse diagnóstico, a UFSM garantiu, além dos resultados 
apontados neste estudo, que o processo de planejamento perpassasse mais de uma 
gestão, uma vez que o processo foi iniciado no último ano da gestão 2006-2009. 

 
Dimensão da 
Autoavaliação 

Projeto/programa no PDI Linha Estratégica no PDI 
2011/2015 

Área 
Responsável 
pela execução 

 
 

Revitalização do paisagismo 
do campus 

Foco na inovação e na 
sustentabilidade 

Infraestrutura 
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Infraestrutura 
 
 

Obras e melhorias nas 
unidades de ensino 

 
 
 
 
 
Otimização da Gestão 
Institucional 
 

Reforma e ampliação do 
prédio da Biblioteca Central 

Centro Multiusuário, 
Ciclovias na Avenida Roraima 

Prevenção e segurança 
Condições de Acessibilidade 
nos projetos novos e reformas 
Recuperação da Avenida 
Roraima 
Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação 

Qualificação de 
Pessoal 

Mestrado Profissional em 
Gestão de Organizações 
Públicas 

Expansão acadêmica 
qualificada da UFSM 

Pós-Graduação 
e Pesquisa 
(parceria com o 
PPGA/UFSM) 

Programa TRANSFORMAR  
 
Valorização das pessoas 

 
Gestão de 
Pessoas 

Desenvolvimento de 
servidores 
Política de incentivo à 
educação formal 
Programa de incentivo a 
recém-doutores 

Foco na inovação e na 
sustentabilidade 

Pós-graduação e 
pesquisa 

Integração 
interna/externa 

Programa TRANSFORMAR Valorização das pessoas Gestão de 
Pessoas 

Conexão de saberes Ampliação das ações de 
inclusão, acesso e 
acessibilidade, de 
cooperação e de inserção 
social 

 
 
 
Extensão 

Incubadora de Projetos sociais 
PROFITECs 

Núcleos de Extensão Qualificação das atividades 
acadêmicas 

Comunicação/ 
informação 

Canais de comunicação entre a 
PROGEP e a comunidade 
universitária 

 
 
Otimização da Gestão 
Institucional 
 

 
Gestão de 
Pessoas 

Eventos e publicações da 
Avaliação Institucional 

 
Planejamento 

Identidade visual do PDI 
Organização e 
gestão 

Inovação nos padrões 
administrativos 

Inovação e sustentabilidade Gestão 
Institucional 

Processos administrativos e de 
gestão 

 
 
 
Otimização da gestão 
institucional 
 

Administração 

Plano de Desenvolvimento 
Institucional Participativo 

Planejamento 

Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Projetos 
Estratégicos 

Administração/ 
Planejamento 

Portal dos Indicadores 
Programa de Promoção da 
Saúde, Qualidade de Vida e 
Segurança dos Servidores 

Valorização das pessoas Gestão de 
Pessoas 

Ensino Plantão Benefício 
Socioeconômico (BSE) 

Qualificação das atividades 
acadêmicas 

 
 
Assuntos 
Estudantis 

Plantão e grupos de apoio 
psicológico 
Acompanhamento 
psicossocial relativo ao BSE 
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Setor de atenção integral ao 
estudante 
Uso das TIC na graduação Foco na inovação e na 

sustentabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
Graduação 
 

Acesso ao ensino superior 
Fórum de Coordenadores e 
secretários 
Comportamento e 
competências empreendedoras 
e sustentabilidade no contexto 
da formação (Educação 
Fiscal) 
Projeto gestão, preservação e 
segurança do diário de classe  
Programa de mobilidade 
acadêmica 

Ampliação das ações de 
inclusão, acesso e 
acessibilidade, de 
cooperação e de inserção 
social 

Programa de formação em 
educação fiscal 

Projeto PRODOCÊNCIA  
Qualificação das atividades 
acadêmicas 

Projeto de Análise da Evasão 
Qualificação e ampliação dos 
grupos PET 
Descentralização da gestão Otimização da gestão 

institucional 
Projeto Institucional de 
fomento à Pós-Graduação - 
CAPES 

Foco na inovação e na 
sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pós-graduação  
e pesquisa 

Qualificação das atividades 
acadêmicas 

Programa de incentivo a 
recém-doutores 

Qualificação das atividades 
acadêmicas 

Dupla-diplomação Ampliação das ações de 
inclusão, acesso e 
acessibilidade, de 
cooperação e de inserção 
social 

Programas FIT e PIBITI Ampliação das ações de 
inclusão, acesso e 
acessibilidade, de 
cooperação e de inserção 
social 

Criação de novos PPGs  
 
Expansão qualificada da 
UFSM 

Política de fomento aos 
programas não-consolidados 
Capital intelectual para 
mestrado profissional 
Projeto Institucional CT – 
INFRA - PROINFRA 

Otimização da gestão 
institucional 

Programas Pró-revistas e Pró-
publicações 

Qualificação das atividades 
acadêmicas 
Otimização da gestão 
institucional 

Questionário Avaliação Institucional Otimização da gestão 
institucional 

Planejamento 

Quadro 1 – Projetos e/ou Programas incorporados ao PDI 
 
Ancorado na Autoavaliação Institucional, na UFSM o PDI 2011/2015 representa 

um mecanismo para a gestão buscar a evolução dos processos pedagógicos e gerenciais, 
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facilitando a ação do gestor e possibilitando o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas de maneira qualificada. 

 
Considerações Finais 
 Os resultados da Autoavaliação do ano de 2009, após serem analisados e 
categorizados por meio de um processo de análise de conteúdo, foram incorporados ao 
PDI 2011/2015 como subsídios para que fossem identificadas as diferentes demandas da 
comunidade universitária garantindo, juntamente com outras formas de interlocução 
com a comunidade, o seu caráter participativo.  

Os subsídios ao PDI 2011/2015 começaram a ser delineados pela própria 
evolução da sistemática de Avaliação Institucional na UFSM. A definição das linhas 
estratégicas apontadas no final do Relatório de Avaliação Institucional de 2008 foi uma 
importante ação no sentido de promover clareza quanto à estratificação dos problemas a 
serem enfrentados e a sua consequente priorização. Tal medida, além de auxiliar no 
processo da Autoavaliação representou um primeiro passo na consolidação de um PDI 
ancorado nas demandas da comunidade universitária ao mesmo tempo em que trouxe 
subsídios para a definição do primeiro Mapa Estratégico da UFSM. 
  As sugestões apontadas pelos segmentos da pesquisa foram incorporadas às 
linhas estratégicas do PDI na forma de projetos e programas. As cinco linhas definidas 
foram: Foco na inovação e na sustentabilidade; Inclusão, acesso e acessibilidade, 
cooperação e inserção social; Qualificação das atividades acadêmicas; Valorização das 
pessoas; Expansão acadêmica qualificada da UFSM e Otimização da gestão 
institucional. 
  É importante ressaltar que o modelo de avaliação adotado pela UFSM contribuiu 
para proporcionar maior clareza quanto aos problemas a serem enfrentados, assim como 
proporcionar recursos que possibilitaram a execução das ações necessárias para a 
melhoria da qualidade e o crescimento institucional. Com isto, a UFSM se utiliza do 
processo de avaliação institucional como uma das fontes de informações para nortear o 
planejamento estratégico, gerando elementos para a concepção do plano de gestão e do 
plano de desenvolvimento institucional. 
 O processo de avaliação institucional para a UFSM além de servir de base para 
reflexão e análise, contribui para a qualificação do processo de tomada de decisão, da 
definição de políticas de ensino, pesquisa e extensão reafirmando o seu compromisso 
social de formar pessoas capacitadas para compreender as necessidades da sociedade e 
promover a transformação social inovadora.  
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