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Resumo 
Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias criadas e as metodologias 
adotadas para o trabalho da CPA-setorial da Universidade Federal de Santa Maria-
UFSM - Centro de Educação Superior Norte/RS, nos campi de Frederico Westphalen e 
Palmeira das Missões. O Centro de Ensino atua nessas duas cidades e é composto por 
uma Comissão Setorial de Avaliação - CSA, que conta com representantes dos 
seguintes seguimentos: Docentes; Discentes; Técnicos Administrativos em Educação e 
da sociedade civil de cada cidade. A comissão é coordenada por um membro da 
comissão que faz parte da CPA da UFSM. A Comissão Própria de Avaliação – CPA da 
UFSM, órgão de apoio da Universidade que tem como função conduzir os processos de 
avaliação internos e externos da Instituição. A estrutura e o funcionamento dessa 
comissão são regulamentados, no âmbito da UFSM, pela Resolução n. 008/04, segundo 
orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES A 
avaliação tem como objetivo, auxiliar a Instituição a identificar seus pontos fortes e 
fracos, seus potenciais e suas carências gerais e setoriais. Dessa forma, o processo da 
autoavaliação destina-se na melhoria da qualidade do ensino, articulando as áreas de 
pesquisa, graduação, pós-graduação, extensão e gestão, tendo em vista a concepção da 
formação e da responsabilidade social, nos termos definidos pelo Projeto Pedagógico 
Institucional. Para viabilizar o processo o Centro conta com o trabalho da Comissão 
Setorial de Avaliação – CSA, instituída por uma portaria com representatividade de 
cada seguimento. Compete à Comissão Setorial de Avaliação sensibilizar a comunidade 
acadêmica dos centros para os processos de avaliação institucional, desenvolver o 
processo de autoavaliação na unidade, conforme o projeto de autoavaliação da 
universidade e orientações da CPA, participar das reuniões para desenvolver suas 
atividades, sistematizar e prestar as informações necessárias para a CPA, tendo como 
papel fundamental a execução da autoavaliação institucional e de sensibilização de toda 
a comunidade acadêmica. Para tanto, desde o ano de 2007, a Comissão de Avaliação 
Setorial-CSA tem buscado desenvolver, através dos resultados obtidos nas avaliações, 
meios para instrumentalizar as reformas institucionais, as mudanças necessárias nos 
Projetos Pedagógicos, na estrutura organizacional, na gestão, no sistema educativo, nas 
questões de pesquisa e nos compromissos de responsabilidade social. Essas ações 
afetam não somente a instituição, mas também toda comunidade interna e externa, uma 
vez que as estratégias adotadas pela Comissão partem da elaboração de um Plano de 
Ação anual, pautados na análise e na interpretação dos conjuntos de dados armazenados 
a partir dos resultados dos questionários da Autoavaliação. O presente artigo divide-se 
em quatro seções. A primeira seção refere-se à introdução, que apresenta o Centro de 
Educação Superior Norte-RS, a composição da Comissão Setorial de Avaliação, à 
autonomia. A segunda seção trata-se da metodologia e as estratégias adotadas para 
alcançar os objetivos propostos pela Comissão. A terceira seção trata-se do referencial 
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teórico que visa apresentar as noções relativas à avaliação institucional. A quarta seção 
é composta pelo método e traz os resultados da autoavaliação institucional e discussões, 
e por fim, na quinta seção apresentam-se as considerações finais. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Autoavaliação Institucional; Representatividade; Estratégias. 
 

Introdução 

 A Universidade Federal de Santa Maria, visando a atender a lei do SINAES, 
realiza anualmente a Autoavaliação Institucional online para os gestores, professores, 
técnicos administrativos em educação, alunos e egressos. A autoavaliação institucional 
tem o objetivo de analisar as percepções da comunidade acadêmica sobre diversos 
âmbitos/setores da UFSM. As informações obtidas permitem traçar um diagnóstico das 
fragilidades e potencialidades da instituição, e são utilizadas para orientar as decisões 
institucionais com vistas à construção de melhorias. 

O processo de autoavaliação é coordenado pela CPA e desenvolvido em 
colaboração com as quatorze Comissões Setoriais de Avaliação - CSA. A CPA da 
Universidade Federal de Santa Maria tem sua estrutura e seu funcionamento 
regulamentos pela Resolução n. 008/04, segundo orientações do SINAES. Na sua 
composição conta com representantes da comunidade interna (docentes, discentes, 
técnicos administrativos em educação e representantes das CSA) e, também, com 
representantes da sociedade civil organizada. 

O Centro de Educação Superior Norte/RS (CESNORS) é uma unidade 
descentralizada da UFSM, a 290 km de Santa Maria do campus sede, que conta com 
uma estrutura multicampi, ou seja, a unidade é gerida por uma única gestão, mas está 
subdividida em duas cidades a 70 km de distância; uma em Frederico Westphalen e a 
outra em Palmeira das Missões. 

O Centro foi criado, em 20 de julho de 2005 pelo parecer 031/05, com o objetivo 
de promover a interiorização do Ensino Superior gratuito e de qualidade e, assim, 
impulsionar o desenvolvimento da Região Norte do Estado. O CESNORS iniciou suas 
atividades letivas no segundo semestre de 2006 e atualmente conta com os seguintes 
Cursos em Frederico Westphalen: Agronomia, Comunicação Social – Jornalismo, 
Comunicação Social – Relações Públicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal 
e Sistemas de Informação. Em Palmeira das Missões, a Universidade oferta os Cursos 
de Administração/Noturno, Administração /Diurno, Ciências Biológicas - Licenciatura 
Plena, Ciências Econômicas, Enfermagem, Nutrição e Zootecnia. 

O Centro possui 170 docentes, 70 técnicos administrativos em educação, 
aproximadamente 2.4000 alunos presenciais e 400 alunos da modalidade de ensino 
EAD, divididos entre as duas cidades, sendo que a Direção do Centro localiza-se em 
Frederico Westphalen, e a Vive-direção em Palmeira das Missões. 

Assim, o Centro conta com uma única Comissão Setorial de Avaliação - CSA, 
que é formada por representantes dos servidores docentes, técnicos administrativos em 
educação, discentes e sociedade civil da unidade das duas cidades. 

A CSA tem como objetivo oficializar o processo de autoavaliação institucional 
como prática permanente de controle de qualidade pela comunidade acadêmica a fim de 
garantir o desempenho esperado pela sociedade e pelo SINAES, além de sensibilizar 
toda a comunidade acadêmica a apontar as fragilidades e potencialidades da unidade, 
para que, através da análise e da interpretação dos resultados dos questionários da 
autoavaliação, a Comissão consiga traçar um diagnóstico e, assim, elaborar um Plano 
estratégico - Plano de Ação, visando sanar as fragilidades apontadas, com recursos 
oriundos da avaliação institucional, e ainda auxiliar a gestão do Centro. 
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A CPA disponibiliza um recurso anual da avaliação institucional que é dividido 
de forma paritária entre as CSA, convém destacar que esses não são suficientes para 
atender a toda demanda, mas a CSA aponta as necessidades para a gestão dar os 
encaminhamentos necessários. Uma vez que vários pontos fracos apontados pelos 
respondentes não precisam de recursos financeiros para solucioná-los, projetam-se 
apenas ações estratégicas internas e externas a serem desenvolvidas. 

A subcomissão realiza reuniões periódicas ordinárias para as deliberações gerais 
da setorial, e a coordenadora da CSA participa das reuniões da CPA. A Comissão 
Setorial de Avaliação tem autonomia para definir os critérios de divulgação e 
sensibilização da importância da participação de toda a comunidade acadêmica, 
proporciona o envolvimento da comunidade interna, motivando-os à maior participação 
no desenvolvimento da consciência sobre a identidade institucional. Através desse 
processo, busca-se identificar algumas carências setoriais e necessidades gerais da 
instituição, as causas de problemas e deficiências, as potencialidades, bem como tornar 
mais próximo o envolvimento da instituição com a comunidade.  

As estratégias e metodologias adotadas pela subcomissão para maior 
participação da comunidade acadêmica é realizada através de reuniões com 
coordenadores de Cursos, chefes de departamentos, reuniões com técnicos 
administrativos em educação, Diretórios Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes 
para que sejam nossos apoiadores e divulgadores no processo da avaliação institucional. 
Outra estratégia adotada pela subcomissão é a campanha realizada no Facebook da 
instituição, divulgando o que é a Autoavaliação Institucional, por que devemos avaliar, 
qual a importância de avaliar, o que podemos avaliar, quais os benefícios de apontar as 
potencialidades e as fragilidades de toda a UFSM. Dessa forma, socializa-se que avaliar 
é uma ação individual, mas que requer a participação geral para qualificar o processo.  
 Durante o processo, é feito um cronograma, com o apoio dos coordenadores de 
Cursos, para a disponibilização dos laboratórios de informática com a finalidade de que 
todos os alunos tenham acesso para responder o formulário e participar da autoavaliação. 
Nesse período, também é feita a divulgação parcial do número de respondentes de cada 
segmento e de cada Curso, para incentivar maior participação da comunidade acadêmica, 
sempre pautadas de que as informações obtidas permitem traçar um diagnóstico das 
fragilidades e potencialidades da instituição e são utilizadas para orientar as decisões 
institucionais, com vistas à construção de melhorias. 

Outra estratégia adotada e que tem dado resultados positivos é a divulgação dos 
resultados da participação dos respondentes e, principalmente, a divulgação do “Plano 
de Ação” elaborado pela CSA com base nos resultados obtidos com proposições de 
ações para a melhoria das fragilidades apontadas em cada dimensão, e os resultados das 
ações realizadas do Plano de Ação anterior. 

A divulgação dos resultados do Plano de Ação anterior e do Plano de Ação em 
vigor é realizada nas semanas acadêmicas de cada curso, via reuniões e e-mails para a 
os docentes e técnicos administrativo em educação, inclusive no site institucional 
(http://www.cesnors.ufsm.br/index.php/institucional), o que tem demonstrado 
transparência e credibilidade à subcomissão. Os resultados da Autoavaliação 
Institucional incorporaram uma série de ações no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, 
que formam o tripé sustentador da universidade. Essas ações são direcionadas a cada 
necessidade identificada no processo avaliativo de cada unidade e são implementadas 
em cada campus, no nosso caso, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das 
Missões, unidade CESNORS. 

Atualmente, a CSA está colocando em prática o Plano de Ação 2013, com as 
ações desenvolvidas a partir da Auto-avaliarão Institucional 2012, por meio da 



4 

 

elaboração e implementação de projetos conjuntamente com toda a comunidade 
acadêmica, na qual se enquadra os discentes, docentes, técnicos administrativos em 
educação e os gestores. 

 
 
 

Objetivos 
 
Objetivo Geral 

- Oficializar, no Centro de Educação Superior Norte/RS - CESNORS, o processo 
de Autoavaliação Institucional como prática permanente de controle de qualidade pela 
comunidade acadêmica, a fim de garantir o desempenho esperado pela sociedade e para 
atender o SINAES. 

 

Objetivos Específicos 

- Sensibilizar a comunidade acadêmica da importância de apontar as fragilidades 
e potencialidades para traçar um diagnóstico do Centro; 

- Elaborar ações estratégicas que visam sanar as fragilidades apontadas na 
Autoavaliação Institucional; 

- Elaborar um Plano de Ação, através da análise dos respondentes da 
Autoavaliação Institucional; 

- Identificar servidores colaboradores responsáveis para o desenvolvimento dos 
projetos de acordo com as áreas de conhecimento; 

- Aplicar os recursos destinados a este fim; 
- Acompanhar a execução dos projetos propostos, através do Plano de ação;  
 - Usar os resultados da autoavaliação como ferramentas para melhorar a gestão 

do Centro; 
 

Metodologia 
 A Autoavaliação Institucional representa um meio para que o Centro reconheça 
suas potencialidades e fragilidades, e a CSA tem auxiliado no processo de oficializar 
como prática permanente de controle de qualidade, estimulando e incentivando a 
participação de toda a comunidade acadêmica. Para ser realizada com eficiência, 
depende de participantes e colaboradores comprometidos com o processo, que busquem 
sanar os pontos negativos e, principalmente, valorizem os pontos positivos. Assim, a 
CSA realiza reuniões periódicas para deliberar ações e definições para colocar em 
prática o processo de autoavaliação institucional a fim de alcançar os objetivos 
propostos pela comissão. O trabalho se desenvolve com o intuito de vincular projetos 
específicos para cada ação elencada no Plano de Ação, sugeridos após análise das 
maiores fragilidades apontadas nos questionários do total de respondentes. Em seguida, 
a comissão identifica coordenadores dos projetos que são servidores docentes ou/e 
técnicos administrativos responsáveis pela execução das ações, de acordo com sua área 
de conhecimento.  
 A CPA disponibiliza recursos financeiros que são divididos de forma paritária 
entre as CSA.  Neste ano de 2013, a comissão setorial recebeu R$ 94.000, 00 para a 
execução das ações do Plano de Ação, vale destacar que os valores são divididos entre 
os projetos do Plano de Ação, e que nem todas as ações para sanar as fragilidades 
apontadas na autoavaliação necessitam de recursos financeiros.  
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 Assim, para o desenvolvimento de cada projeto, os servidores coordenadores 
realizam a seleção de alunos bolsistas que, juntamente com eles, são responsáveis pela 
elaboração do projeto e aplicação deste, prezando sempre pela excelência das atividades. 

 Além disso, a comissão setorial acompanha o desenvolvimento de todas as 
ações, a utilização dos recursos, bem como faz uma avaliação ao final do trabalho, isso 
permite que as ações sejam acompanhadas de perto, que os recursos destinados sejam 
gastos e que as atividades propostas sejam realizadas no tempo previsto sempre 
priorizando o desenvolvimento institucional.  

Minayo (2008) conceitua a metodologia como o caminho do pensamento e a 
prática exercida na abordagem da realidade, pois engloba a teoria da abordagem, isto é, 
os métodos, os instrumentos de operacionalização do conhecimento, que envolvem as 
técnicas, e a criatividade do pesquisador, que compreende sua experiência, capacidade e 
sua sensibilidade. A autora Vergara (2009), afirma que a pesquisa aplicada é motivada 
pela necessidade de resolver problemas concretos e tem a finalidade prática, motivada 
pela curiosidade intelectual do pesquisador, sobretudo, situada no nível da especulação. 

Os questionários da Autoavaliação Institucional foram aplicados à comunidade 
acadêmica da unidade, a fim de coletar informações sobre as potencialidades e 
fragilidades da instituição e foram desenvolvidos de forma a se levar em consideração 
cada uma das dimensões do SINAES, que são: Dimensão 1- Missão e o PDI; Dimensão 
2 - Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; Dimensão 3 - 
Responsabilidade social da instituição; Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade; 
Dimensão 5 - Política de pessoal e de carreiras do cargo docente e técnico-
administrativo; Dimensão 6 – Organização e gestão da instituição; Dimensão 7 – 
Infraestrutura; Dimensão 8 - Planejamento e avaliação e Dimensão 9 - Política de 
atendimento aos estudantes. 

Vergara (2009), afirma que população não é o número de habitantes de um local, 
como é largamente conhecido, mas o conjunto de elementos que possuem as 
características que serão objetos de estudo e a amostra é uma parte do universo 
escolhido segundo critério de representatividade e a definição de unidade de análise de 
um estudo de caso deve estar relacionada como questões iniciais da pesquisa, isto é, 
com a problematização que motivou o pesquisador a encontrar respostas aos seus 
questionamentos, o público-alvo dessa pesquisa será a comunidade acadêmica do 
CESNORS. 

Assim, o presente trabalho procura relatar o modo como a CSA organiza seu 
trabalho de Autoavaliação e os resultados desse processo com a comunidade acadêmica 
do Centro de Educação Superior Norte/ RS - CESNORS. Para Yin (2008), nos estudos 
de caso, o ato de “ouvir” implica em receber informações por meio de várias 
modalidades, como entrevistas, observações aguçadas, não se limitando a uma 
modalidade meramente articular. Para o autor, ser um bom ouvinte é conseguir assimilar 
um número grande de informações repassadas pelos sujeitos da pesquisa. Defende que, 
à medida que um entrevistado relata um incidente, o bom ouvinte escuta as palavras 
exatas utilizadas, captura o humor e os componentes afetivos e compreende o contexto a 
partir do qual o entrevistado está percebendo o mundo. Além disso, terá caráter de 
pesquisa documental, pois poderá ser utilizado como fonte de informações de futuras 
ações da CPA e da UFSM. 

Minayo (2008) defende que na análise e na interpretação de dados numa 
perspectiva de pesquisa qualitativa, o foco deve ser a exploração do conjunto de 
opiniões e representações sociais sobre o tema investigado, neste caso foi analisado o 
conjunto de dados dos respondentes dos formulários da Autoavaliação Institucional do 
CESNORS. 
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 Assim sendo, esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva com 
abordagem qualitativa e quantitativa, sendo que os respondentes da Autoavaliação 
Institucional da UFSM, para análise deste trabalho, foram os representantes de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica dos campi de Frederico Westphalen e Palmeira 
das Missões, da unidade CESNORS. 

Referencial Teórico 
O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) busca avaliar 

principalmente os aspectos que giram em torno do ensino, da pesquisa e da extensão, a 
responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 
docente e as instalações, sendo composto por três pilares: Avaliação dos Cursos de 
Graduação, Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e Avaliação das 
Instituições (autoavaliação e avaliação externa). Os resultados obtidos através do 
SINAES possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de 
ensino superior do Brasil e são utilizados para orientar políticas públicas e decisões 
quanto à realidade dos cursos e das instituições.  

Segundo Ribeiro (2000), a avaliação é um instrumento fundamental para todo 
organismo social que busque desenvolvimento e qualidade. Para a universidade, cuja 
razão de ser encontra-se na prestação de serviços de qualidade à sociedade, a avaliação 
configura-se como instrumento de busca da excelência na produção, sistematização e 
democratização do saber. 

A instituição que passa por um processo avaliativo sério e participativo vivencia 
uma caminhada reflexiva, democrática e formativa, todos crescem. Os dados coletados 
mudam, mas a vivência marca a vida das pessoas e renova esperanças e compromisso 
com um trabalho qualitativo e satisfatório para a comunidade acadêmica e para a 
sociedade. Avaliação Institucional é, portanto, um processo complexo e não há pronto 
para consumo, um modelo ideal e único para a universidade. Ela precisa ser construída. 
É o desafio de uma longa caminhada possível e necessária (OLIVEIRA 2008). 
 Em um processo de auto-avaliarão é fundamental a participação efetiva de toda a 
comunidade institucional, pois esta assegura a autoanálise: a instituição se pensa, 
repensa e viabiliza planos de ação que impliquem em mudança e desenvolvimento. 
Outro objetivo fundamental da autoavaliação Institucional explicita a natureza do 
processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver as pessoas da instituição e, 
consequentemente a própria instituição. Uma instituição que se proponha viver um 
processo de autoavaliação institucional precisará planejar as etapas deste processo a fim 
de alcançar sucesso, sendo estas: preparação; elaboração do projeto; organização do 
processo; condução do processo; resultados e informes; validação; plano de ações e 
tomada de decisões em uma lógica permanente (SUANNO, 2002). 
  Compreende-se a Autoavaliação Institucional como mecanismo de produção, 
desenvolvimento científico e de juízo de valor sobre a Universidade, o processo 
avaliativo, as relações humanas institucionalizadas, dentre outros. Por ser uma técnica 
participativa, dinâmica, ativa, de adesão voluntária e não punitiva faz com que ela se 
torne atraente, convidativa, motivando os atores sociais a estarem participando. 
Fundamental se faz que seja feito um processo de sensibilização da comunidade 
acadêmica para o processo avaliativo e com este a oportunidade de desenvolvimento 
pessoal e institucional (SUANNO, 2002). 

Num contexto geral, as contribuições da avaliação institucional propiciam 
reflexões sobre a mudança da concepção da avaliação, exercício da gestão democrática, 
efetiva participação e consolidação da identidade Institucional. A avaliação institucional 
provoca a participação da comunidade acadêmica e a percepção da necessidade do 
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engajamento de todos os agentes nos diversos setores da instituição na tomada de 
decisão (OLIVEIRA, 2008).  

Essa proposta da participação de todos traduz a ideia de que todos os agentes da 
Universidade possuem o mesmo grau de importância para o bom funcionamento da 
instituição e que todos podem contribuir e são responsáveis para a melhoria da 
qualidade da educação (OLIVEIRA, 2008).  
 
Resultados e Discussões  

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, tem 
participado do processo de autoavaliação institucional. Os instrumentos utilizados 
apresentaram questões relacionadas com as dez dimensões do SINAES, cujo meio de 
pesquisa foi com instrumentos on-line, na página da Universidade, no período de 12 de 
novembro de 2012 a 11 de janeiro de 2013, com a seguinte mensagem de apresentação: 
“A autoavaliação é um instrumento fundamental e função social, que se proponha a 
executar ações de qualidade com transparência. O objetivo deste instrumento é avaliar 
aspectos referentes ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão em sua Unidade e na 
UFSM. Você faz parte desse processo autoavaliativo e sua opinião é de fundamental 
importância para o aprimoramento continuo de nossa instituição”. Os segmentos que 
participaram do processo de autoavaliação foram: gestores, servidores docentes e 
técnico-administrativos em educação, discentes de graduação, pós-graduação e de 
educação básica, técnica e tecnológica e egressos. 

O número geral de participantes cadastrados para a pesquisa foi de 46.060 
pessoas de todos os segmentos da UFSM, além dos egressos. Participaram da pesquisa, 
6333 pessoas, representando 13, 75% do total da comunidade acadêmica. 

A comunidade acadêmica está cadastrada e distribuída entre as 14 unidades 
Universitárias a que pertencem. Para a realização da pesquisa, foi necessária a 
participação efetiva da CPA e da CSA, cuja participação se deu por meio de ações de 
sensibilização, reuniões com todos os segmentos participantes, orientação de como 
proceder para participar do processo. Foram disponibilizados materiais de divulgação 
como folder, marcadores de página, cartazes, banners, pastas e principalmente através 
de banner virtual na página da UFSM. 

Na tabela 1, podem ser visualizados os percentuais de respondentes gerais da 
comunidade acadêmica da UFSM e por unidade universitária.  
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Tabela 1- Participação da Comunidade acadêmica na Autoavaliação 2012 por Unidade Universitária e 
segmento 
 

Conforme a tabela 1, a participação média do segmento gestores foi de 69%, do 
segmento docente foi de 43%. A participação média dos técnico-administrativos em 
educação foi de 65%, já no segmento discentes da graduação a participação média foi 
de 16% e nos discentes de pós-graduação foi de 14 %. Cabe ressaltar que o Centro de 
Educação Superior Norte/RS – CESNORS, objeto de análise deste estudo obteve maior 
média em todos os segmentos. 

A CSA do CESNORS obteve esse resultado através da sensibilização da 
comunidade acadêmica do Centro com reuniões com chefes de departamentos, 
coordenadores de curso, reuniões com técnico-administrativos em educação, diretórios 
acadêmicos, utilizou-se do mailing interno para informar da importância que cada um 
tinha em avaliar e para divulgações parciais no período da autoavaliação. Outra 
estratégia utilizada pela Comissão foi à utilização do Facebook Institucional e da página 
do CESNORS. Também em todas as ações citadas, foram divulgada a participação da 
comunidade acadêmica no processo de avaliação institucional do ano de 2010, foi 
informado que os resultados dessa pesquisa orientaram o planejamento das ações da 
CPA para o ano de 2011 e a elaboração do Plano de Ação 2011 da CSA do CESNORS, 
embasados nas fragilidades apontadas pela comunidade acadêmica. É importante 
informar que a avaliação institucional é feita com periodicidade de dois anos, dessa 
forma, no ano de 2011 não foi realizada a avaliação institucional. Com os resultados da 
autoavaliação do ano de 2010, cada CSA recebeu R$ 90.0000, 00 para sanar algumas 
dificuldades relatadas pelos respondentes, cabe ressaltar que esses recursos foram 
distribuídos entre todas as dimensões e que nem toda a ação necessitava-se de recursos 
financeiros, algumas ações foram de gestão do Centro, da Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas entre outras. A CSA participou como um elo entre as ações que deveriam ser 
executadas.  
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Figura-1- Participação de toda a Comunidade Acadêmica na Autoavaliação Institucional 2012 do 
CESNORS 
 
 O número de participantes cadastrados para a pesquisa no Centro de Educação 
Superior Norte/RS (CESNORS) no ano de 2012 foi um total de 2.586 avaliadores, 
representados por todos os segmentos da comunidade acadêmica. Desse total, tem-se 
2.366 discentes de gradação, 22 discentes de pós-graduação, 135 docentes, 10 gestores e 
53 técnicos administrativos em educação. 

 

 
Figura-2- Participação de toda a Comunidade Acadêmica na Autoavaliação Institucional 2010 do 
CESNORS 
 

Pode-se observar que em 2010, 71% dos gestores participaram da autoavaliação, 
enquanto que em 2012 a participação foi de 100%. Outro segmento que chama a 
atenção é os Técnico-administrativos em educação, que em 2010 apenas 40% 
participaram contra 98 % em 2012. Na tabela 1 de 2012, aparece o segmento discente 
da Pós-Graduação, isso se dá devido ao início do curso ser em 2012. Já no segmento 
discente a participação foi 6% menor que no ano anterior, uma das hipóteses é que a 
autoavaliação de 2012 foi num período de fim de ano (calendário acadêmico apertado 
devido à greve que aconteceu, festas de natal e ano novo, recesso). 

Outro aspecto que vale destacar é que o CESNORS estava com problemas de 
falta de sinal de internet, sendo que todos os segmentos apontaram uma fragilidade a ser 
resolvida, outra reclamação foi que o formulário online demorava muito para ser 
carregado e respondido. Um problema que deverá ser sanado para a próxima 
autoavaliação 
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Com a divulgação dos resultados da autoavaliação anterior e principalmente a 
divulgação do Plano de Ação da CSA apontada pelos instrumentos dos respondentes fez 
com que a comunidade acadêmica percebeu a importância da autoavaliação institucional, 
a Comissão sensibilizou todos os segmentos que avaliar é apontar as potencialidades e 
fragilidades para depois buscar uma solução. 

A Comissão Setorial de Avaliação Institucional do CESNORS - Frederico 
Westphalen e Palmeira das Missões visa o pleno desenvolvimento do Plano de Ação 
2013 proposto pela comissão com base nos resultados autoavaliação institucional 
realizada no ano de 2012.  

A Comissão quer manter uma periodicidade na realização de reuniões para o 
acompanhamento das ações e espera, chegar ao final do ano de2013, com o plano de 
ação executado e os recursos destinados para esse fim, gastos conforme o previsto.  

Porém, temos a convicção de que algumas das deficiências apontadas na 
Autoavaliação não serão comportadas no decorrer deste ano, pois são demandas que 
necessitam de mais tempo e recursos financeiros.  
   

 
                                Figura 3- Participação dos acadêmicos do CESNORS em 2012 
 

A figura 3 apresenta a participação do segmento dos acadêmicos , dos quais 58% 
dos alunos não responderam a autoavaliação e 42% dos alunos participaram, percebe-se 
que ainda a maior parte dos alunos não foram atingidos pela campanha de sensibilização 
da CPA e da CSA, hipótese levantada foi à dificuldade do acesso ao sinal da internet, 
que na época estava com problemas, porem hoje está sanado o e provavelmente na 
próxima autoavaliação a participação dos alunos poderá ser maior. Cabe ressaltar que o 
segmento dos egressos não apresentou resultados de participação. Diante de tal situação, 
a CSA sugeriu à secretaria unificada dos cursos, a elaboração de um projeto de 
acompanhamento dos egressos para que possam ter uma proximidade maior, espera-se 
que na próxima autoavaliação o resultado seja diferente. 
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                       Figura 4 - Participação dos gestores do CESNORS em 2012 

 
 A figura 4 apresenta a participação de 100% dos gestores, a saber: Direção e 

Vice - direção, chefes de departamentos, coordenadores de cursos e chefias de setores. 
Nesse segmento, a participação foi efetiva, com resultados positivos em relação ao ano 
anterior, que foi de 71%.  Isso demonstra que a equipe está consciente das 
responsabilidades que tem diante do desenvolvimento institucional. 

 
 

 
                                   Figura 5-Participação dos docentes do CESNORS em 2012 

 
 
A figura 5 apresenta a participação dos docentes do Centro que responderam a 

autoavaliação.  Cabe ressaltar que é possível aumentar a participação para a próxima 
autoavaliação, a falta de internet, a demora no preenchimento do formulário, o 
afastamento de alguns professores para doutoramento e até mesmo o desinteresse de 
alguns pode ter refletido no resultado dos 34% que não participaram.    
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Figura 6 - Participação dos técnicos administrativos em educação do CESNORS em 2012 

 
 A figura 6 apresenta a participação dos técnicos administrativos em educação, a 
onde  98% participaram apenas 2% não participaram deste processo, convém relatar que 
houve aumento expressivo em relação à autoavaliação anterior que foi de 40%. 
 
 

 
              Figura 7- Participação dos discentes de Pós-Graduação do CESNORS em 2012 

 
A figura 7 apresenta a participação dos acadêmicos de pós-graduação, desses 41% 

participaram e 59% não participaram, cabe destacar que na autoavaliação anterior não 
havia Cursos de Pós-Graduação no Centro. 

 
 
 
 
Considerações Finais 
 A Comissão Setorial de Autoavaliação – CSA do Centro de Educação Superior 
Norte/RS - CESNORS, tem conseguido alcançar os objetivos de oficializar a 
autoavaliação no segmento dos gestores e técnicos administrativos em educação. 
Entretanto, nos segmentos dos docentes e discentes ainda há possibilidades de maior 
participação e envolvimento, uma vez que, em todos os segmentos, o CESNORS tem a 
maior participação da comunidade acadêmica da UFSM, como mostra a tabela 1. 
Destaca-se, também, o aumento crescente da participação na autoavaliação realizada em 
2012 em relação a 2010, conforme Figuras 1 e 2. 
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 Percebeu-se que, além de oficializar a participação de todos os segmentos, a 
comissão alcançou o objetivo de suscitar a comunidade acadêmica a participar do 
processo, e que por meio das percepções dos avaliadores, a comissão conseguiu 
diagnosticar as fragilidades e potencialidades encontradas no Centro. Dessa forma, 
muitos aspectos da unidade precisam ser melhorados, como, por exemplo, a 
infraestrutura da unidade, que precisa de conservação e melhorias das condições das 
bibliotecas setoriais, assim como aquisições e atualizações de equipamentos e softwares.  

A partir das análises da Autoavaliação Institucional da unidade, sugeriu-se um 
Plano de Ação, com projetos específicos para cada dimensão do SINAES, coordenados 
por servidores colaboradores. Esses projetos, assim como o Plano de Ação 2013, estão 
sendo acompanhado pela CSA, que garantiu um total de recursos financeiros de 
R$94.000,00 para custear os projetos que necessitarem recursos financeiros. Assim, em 
2013, estão sendo realizadas atividades no sentido de somar esforços para sanar as 
fragilidades identificadas. 

A divulgação do Plano de Ação e a aplicação dos recursos financeiros e não 
financeiros nas fragilidades apontadas na autoavaliação mostram transparência no 
trabalho realizado pela CSA, além de trazer cada vez mais participantes que confiarão 
na importância da avaliação.   

Portanto, a Comissão analisa positivamente os resultados alcançados, resultados 
estes que se devem às ações estratégicas para auxiliar a gestão e sensibilizar a 
participação da comunidade acadêmica. Porém, precisa-se atingir uma maior 
participação dos docentes e discentes, por isso, é essencial identificarmos nossas 
carências para podermos seguir trabalhando na direção certa, aprimorando cada vez 
mais o processo. 
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