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I – DADOS DO CAMPUS: 

 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT  

Campus Universitário de Juara – MT 

Rodovia Juara-Brasnorte, Km 02, Juara, MT 

 

Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa: Profa. Dra. Lisanil da Conceição 

Patrocínio Pereira 

 

Diretora da Faculdade de Educação e Ciências Sociais Aplicadas: Profa. Ma. Lori Hack de 

Jesus  

 

Coordenadora do Curso de Pedagogia: Profa. Ma. Ariele Mazoti Crubelati 

 

Coordenador do Curso de Administração: Prof. Me. Gildete Evangelista da Silva 

 

 

Nome dos Membros da CAs e Diretores de Faculdade 

Profa. Lori Hack de Jesus – Diretora da Faculdade de Educação e Ciências Sociais Aplicadas e 

membro da CA 
Gelson Simões Magalhães – Discente – Membro da CA 
Meire Cardoso Ferreira – PTES – Membro da CA 
Maria Cleitiane Vedovetto Leandro – Discente 
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No final de 2013 a comunidade acadêmica da UNEMAT – Campus Universitário de 

Juara respondeu o questionário da Avaliação Institucional, disponibilizado no site da 

instituição, com o objetivo de levantar dados a respeito das fragilidades, potencialidades e 

novas proposições. 

Com a sistematização destes dados em mãos, a Comissão de Avaliação (CA) 

convidou os interessados na Avaliação Institucional 2013-2015 – do Campus para uma 

reunião no dia 08.09.2014. Estiveram presentes os membros da Comissão de Avaliação, a 

Diretora da Faculdade, Diretora do Campus, os Coordenadores dos dois Cursos do Campus, 

Pedagogia e Administração e a representação dos técnicos do Campus e dos acadêmicos dos 

dois cursos ofertados.  

Nesta reunião foram discutidos os encaminhamentos referentes à divulgação e análise 

dos dados da Avaliação Institucional de cada curso. Ficaram agendadas as reuniões entre as 

coordenações dos cursos com os professores e acadêmicos, para o curso de Administração, 

dia 15.09.2014 e para o curso de Pedagogia, dia 17.09.2014. As reuniões ocorreram na 

Biblioteca do Campus, com a presença de acadêmicos, técnicos e docentes por curso.  

Nessas reuniões foram apresentados os resultados parciais dos dados levantados na 

Avaliação Institucional realizada em dezembro de 2013. Logo após, foram feitas as 

discussões, onde foram levantadas as fragilidades, as potencialidades e as proposições de 

cada curso, conforme será especificado abaixo.  

Antes dessa reunião, a coordenação do curso de Pedagogia socializou os resultados da 

avaliação através do e-mail para todos os professores e alunos, enviando o link para acessar 

os dados da referida avaliação, para que desta forma, pudessem fazer uma análise prévia e 

refletir sobre a realidade do curso e do Campus. Alguns professores do curso de Pedagogia 

trabalharam em sala sobre a importância dessa avaliação e da participação de todos nas 

discussões a esse respeito.  
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Dois dias antes da data marcada para a apresentação da Avaliação Institucional, a 

coordenação do curso de Pedagogia passou nas salas para enfatizar com os acadêmicos sobre 

a importância da presença de todos nas discussões para posteriormente organizar o relatório 

que fosse condizente com a realidade.  

Para a seleção das questões a serem apresentadas, foram selecionadas as questões onde 

aparecesse maior discrepância entre a opinião dos alunos e docentes; as questões em que o 

maior número estava entre razoável e insatisfeito; as questões que estavam muito divididas 

entre bom, razoável e insatisfeito; as questões pertinentes ao trabalho docente e prática 

pedagógica; ao que diz respeito ao trabalho da coordenação do curso e gestão do campus 

como divulgação de informações, decisões e eventos; respostas referentes ao 

comprometimento dos acadêmicos com o curso; questões referentes à infraestrutura e material 

didático, entre outras que julgou serem as maiores problemáticas a serem levantadas com a 

comunidade acadêmica, considerando a realidade do curso e do Campus. 

Para o dia da socialização e discussão com os acadêmicos, a coordenação do curso 

organizou uma apresentação em slides com gráficos para uma melhor visualização dos dados, 

a fim de dinamizar a apresentação.  

Enquanto que no curso de Administração, o coordenador do curso enviou e-mail para 

os professores e acadêmicos com as informações da avaliação institucional, marcando uma 

reunião com os professores para o dia 16 de setembro, à tarde e com os acadêmicos no 

mesmo dia, à noite, sendo que no dia anterior foi passado de sala em sala, lembrando a todos 

da reunião e ressaltando a importância da participação de todos nesse processo. 

Na reunião com os professores foram analisadas todas as questões da avaliação e 

foram escolhidas as questões que seriam de maior relevância para a discussão com os 

acadêmicos, a fim de que a reunião com eles não ficasse muito extensa, de forma que 

decidiram quais seriam estratégias utilizadas para apresentar e discutir de forma eficiente com 

os acadêmicos. 

 

 

 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS 

Rodovia Juara-Brasnorte, Km 02, Juara, MT 

Tel: (66)3556 2940  -  (66) 3556 3821 

Site: juara.unemat.br- E-mail: 

faecs.juara@unemat.br 

 

 

 

 

 

III - DESENVOLVIMENTO 

 

As reuniões para socialização dos dados, por curso, foram realizadas na biblioteca do 

Campus, das quais se obteve a participação da maioria dos acadêmicos dos dois cursos, 

professores e representantes dos técnicos. 

Os coordenadores dos cursos presidiram as reuniões, explicando a todos o processo 

de Avaliação Institucional, seus objetivos e a importância desse trabalho. Apresentaram os 

dados referentes aos seus cursos, utilizando-se de data-show, sendo que ao mesmo tempo, 

iam discutindo os resultados obtidos em cada questão da avaliação. Os Coordenadores de 

Curso explicaram ainda, que conforme as orientações da Comissão Própria de Avaliação, 

cada Curso teria que elaborar um relatório em que deveriam ser apontadas as fragilidades, as 

potencialidades e as suas proposições dentro das categorias: administrativa e organizacional, 

pedagógica e de infraestrutura.  

Desta forma, o Coordenador do Curso de Administração dividiu os acadêmicos em 

grupos de trabalho e os professores os acompanharam para as salas para discutirem cada 

categoria. 

Enquanto que a estratégia de trabalho da Coordenadora do Curso de Pedagogia foi o 

de manter a discussão no grande grupo e conforme surgiam as sinalizações para as 

categorias, eram digitadas em um arquivo no editor de texto, ainda usando o data-show para 

que todos pudessem acompanhar e visualizar a escrita do texto, conforme os pontos eram 

destacados e/ou sugeridos. 

 

 

1 – Categoria Administrativa e Organizacional:  

 

 

 

2 – Categoria Pedagógica: 
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3 – Categoria Infraestrutura:  

 

 

 

QUADRO SÍNTESE DAS AÇÕES 

 

Ciclo avaliativo 2013 – 2015 

 

Curso de Pedagogia  

Categorias Fragilidades Potencialidades Proposições 

 

 - Divulgação das 

informações discutidas 

nos colegiados 

- Repensar os horários 

dos eventos 

- o número de bolsas e 

projetos 

- Cursos de pós-

graduação ofertados 

gratuitamente 

- Participação dos 

acadêmicos em festivais 

e olimpíadas 

- O engajamento e 

participação efetiva dos 

profissionais técnicos do 

Campus 

- Baixa evasão 

 

- Pré-requisitos nos 

seletivos dos professores 

(critérios) 

- Repensar o formato do 

horário para o próximo 

semestre – formular um 

questionário no Blog 

para análise e/ou 

sugestão dos 

acadêmicos 

 - Comprometimento por 

parte dos alunos com 

eventos locais 

- Comprometimento dos 

professores com o 

controle das faltas e 

cumprimento das 

ementas do curso 

- Comprometimento na 

melhoria da qualidade 

do trabalho docente 

- a aprovação de 

egressos do curso de 

Pedagogia da Unemat 

Juara em concursos e 

seletivos 

- Eventos já instituídos 

na Pedagogia do 

Campus Juara 

- Abertura para o 

trabalho com a 

diversidade e a 

participação de 

diferentes grupos sociais 

- Quadro de professores 

efetivos destaca-se em 

- Apresentar aos 

professores a 

problemática 

apresentada (estágio, 

horários)  

- Maior 

comprometimento dos 

acadêmicos com as 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

(leitura) 

- Repensar e reavaliar a 

proposta do trabalho 

interdisciplinar 

- Ampliar a oferta de 

Categoria 

Administrativa 

e 

Organizacional 

Categoria 

Pedagógica 
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projetos, produção de 

revistas, grupos de 

pesquisa 

- Quantidade de 

acadêmicos do curso de 

Pedagogia que se 

formam por turma (mais 

de 80%) 

 

cursos de graduação e 

pós-graduação  

 - Acesso à internet 

-Qualidade dos 

computadores 

- Acervo Bibliográfico 

- Infraestrutura (Cantina, 

salas de aula, 

iluminação, auditório, 

quadras esportivas, 

Laboratório de Ensino, 

Estacionamento, 

banheiros, Instalações 

Elétricas nas salas, 

bebedouros, quadros, 

caixa de som, carteiras) 

- Acesso às salas nos 

dias de chuva 

(passarelas cobertas) 

- Licitação para 

Copiadoras no Campus 

- Disponibilidade de 

acesso à internet sem fio 

- Ônibus para transporte 

dos alunos  

- Carros para atender 

estágios e projetos 

(professores) 

- Datashow instalados 

em cada sala 

- Atualização do site do 

Campus 

 

- Salas de aulas arejadas, 

com a instalação de ar 

condicionado, boa 

iluminação 

- Pátio do campus em 

bom estado de 

conservação, limpo, 

gramado e bem 

arborizado 

- investimento na 

infraestrutura do campus 

atendendo as 

fragilidades apontadas 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

Infraestrutura 
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Curso de Administração 

Categorias Fragilidades Potencialidades Proposições 

 

 

 

Administrativa 

e 

Organizacional 

 

 Parceria com 

Prefeituras para 

transporte; 

 Pouco aproveitamento 

dos espaços do 

Campus; 

 Faltam Cursos de 

Especialização para 

Administração; 

 Dificuldade em acessar 

a internet e também o 

site do sistema SAGU; 

 Negatividade nas 

informações da 

Diretora Regional do 

Campus; 

 Ausência da gestora no 

Campus;  

 Direção do Campus 

não qualificada para a 

gestão/ falta de 

postura; 

 Falta ação da Diretora 

da Faculdade, até o 

momento não tivemos 

reunião da Faculdade, 

apenas dos cursos;  

 Falta divulgar na 

região os editais para 

contratação de 

professores; 

 Falta de divulgação de 

noticias, cursos ou de 

assuntos que  

envolvem alunos; 

 Eventos da 

administração são 

poucos divulgados na 

região; 

 Falta de integração 

UNEMAT com a 

sociedade; 

 Equipe de gestão na 

coordenação do curso 

é muito apropriada; 

 Coordenação do curso 

de Administração, de 

fácil acessibilidade e 

presença ativa com o 

corpo discente; 

 Qualificação da 

população regional, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da 

economia local; 

 Boa qualidade do 

material didático 

apresentado pelos 

professores; 

 A equipe de técnicos 

do Campus tem 

colaborado muito para 

o bom andamento do 

curso de 

Administração. 

 

 

 Estabelecer o papel e 

as atividades da 

Diretoria da faculdade. 

 

 Novo site para o curso 

de administração; 

 Mais atualização e 

divulgação de eventos 

e acontecimentos do 

curso de 

administração; 

  Mais apoio da 

Reitoria e Pró-

Reitorias, uma vez que 

o Campus está isolado.  

 Buscar aproximação 

com as empresas do 

município 

 Despertar mais 

interesse da população 

na faculdade como as 

particulares fazem 

 Necessidade de oferta 

de mais cursos; 
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 Falta de união com o 

poder político; 

 Pouca ou nenhuma 

divulgação dos eventos 

internos. 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

 O semestre letivo 

começa muito tarde; 

 Falta de laboratório 

ade Informática para o 

curso; 

 Falta de Professores 

efetivos; 

 Aulas de sábados; 

 Falta de divulgação do 

edital de convocação 

para professores 

contratados; 

 Dificuldade na 

transmissão de ensino; 

 Linguagem mais 

acessível na 

transmissão de ensino; 

 Diversificação da 

metodologia de ensino; 

 Poucas aulas de 

metodologia científica; 

 Falta de compromisso 

e criatividade de 

alguns professores; 

 Não cumprimento da 

ementa do curso; 

 

 Grade curricular é boa; 

 Professores; 

 Olhar diferenciado na 

sociedade; 

 Excelente didática de 

alguns professores; 

 Uso da tecnologia no 

ensino 

 Ementas 

 Forma de avaliação 

 Projetos de extensão 

bem estruturados. 

 

 Algumas disciplinas 

devem ter mais aulas 

práticas; 

 Necessidade de 

qualificação em 

didática para os 

professores; 

 Hora extracurricular; 

 Efetivação de 

professores 

concursados; 

 Divulgar melhor o 

edital de seletivo para 

professores; (as formas 

legais estão sendo 

feitas, então, qual é a 

proposição??) 

 Curso de didática para 

os professores 

bacharéis; (repetido 

abaixo?) 

 Seletivo com mais 

antecedência 

 Ter mais aulas de 

metodologia científica 

no início do curso; 

 Criar cursos de 

didática para o ensino 

superior para os 

professores; (seria 

curso de 

especialização?) 

 Proposta de formação 

continuada para 

professores;  

 Reuniões pedagógicas 

pelo menos 

mensalmente;  

 Maior acessibilidade à 
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internet; 

 

 

 

 

Infraestrutura 

 

 Necessita de 

substituição dos 

quadros brancos 

estragados; 

 Falta de 

anfiteatro/auditório; 

 Necessita melhorar as 

rampas de acesso; 

 Construção de espaços 

de convivência; 

 Ampliação e 

Manutenção de 

banheiros (masc/fem); 

 Manutenção dos 

bebedouros; 

 Falta de salas de aula; 

 Falta de livros; 

 Falta de cantina; 

 Falta de iluminação 

nas vias de acesso ao 

Campus; 

 Recuperação da 

pavimentação da via 

de acesso; 

 Falta de sinalização 

nas vias de acesso ao 

Campus; 

 Laboratório de 

Informática; 

 Cobertura nas 

passarelas; 

 Internet / wi-fi; 

 Falta de copo 

descartável; 

 Multimídia; 

 Cadeiras e mesas 

apropriados para 

acadêmicos e 

professores; (não tem a 

proposição sobre o tipo 

de móvel necessário) 

 Estacionamento 

apropriado; 

 Salas climatizadas 

 Iluminação das salas 

 Espaço físico e posição 

geográfica 

 Espaço físico do setor 

administrativo 

 

 Investimento em livros 

 Investimento na 

informatização 

 Liberação da internet 

para pesquisas 

 Disponibilidade de 

recursos para atender 

as necessidades 

 Cantina 

 Quadro branco e de 

vidro em todas as salas 

 Bebedouros 
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 Iluminação externa; 

 Pintura 

 

 

 

 

 

 

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

acadêmico- administrativa da instância administrativa. 

 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste campo, poderão ser destacadas, entre outras, as: 

- formas de divulgação dos resultados para o corpo social; 

- dificuldades e facilidades encontradas no percurso desta etapa; 

- críticas e sugestões para aprimorar o processo de autoavaliação. 

 

 

ADM 

Ao final, decidimos que o presente relatório seria socializado com a comunidade 

acadêmica através dos e-mails e depois de possíveis alterações encaminhado à Faculdade para 

o relatório final.  

A maior dificuldade encontrada durante a realização desse relatório é a falta de estrutura 

(auditório e microfone) para discutirmos os dados com os acadêmicos. Outra dificuldade foi a 

falta de conhecimento dos acadêmicos quanto aos órgãos administrativos e pedagógicos da 

UNEMAT.  
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Pedagogia 

 

Ficou firmado com a comunidade acadêmica ao fim da reunião, que o relatório 

elaborado, seria socializado por e-mail para que, a partir de possíveis alterações seja fechado 

com o relatório final e encaminhado à Faculdade.  

Dentre as dificuldades encontradas destacamos a ausência de 51% dos docentes do 

curso e técnicos na reunião , dificultando análises e contribuições desses segmentos. Um dos 

motivos prováveis da não participação efetiva do segmento de técnicos é o fato de não constar 

nas tabelas da Avaliação a participação deles. 

Quanto à participação dos acadêmicos, a dificuldade está no desconhecimento da 

grande maioria dos alunos sobre as responsabilidades de cada órgão e suas determinações, 

acarretando no não entendimento de que certas decisões não cabem ao departamento, à 

faculdade ou ao campus, ou seja, que essas instâncias não têm autonomia para modificar ou 

deliberar as decisões de cunho acadêmico burocrático.  

Entendemos que a Avaliação Institucional é um importante mecanismo para melhorias 

da qualidade social da educação superior, todavia faz-se necessário maior participação e 

envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Uma sugestão é de que as 

comissões de avaliação institucional tracem metas no sentido de esclarecer a comunidade 

acadêmica da importância do processo de avaliação institucional. 

 

 

 

 

 

 

Local e Data:    

 

Encaminhar no endereço eletrônico: regulação@unemat.br  
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 
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Rodovia Juara-Brasnorte, Km 02, Juara, MT 

Tel: (66)3556 2940  -  (66) 3556 3821 

Site: juara.unemat.br- E-mail: 
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Assinatura
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i
 - O Relatório de Curso deverá ser assinado pelos Membros do NDE e Colegiado de Curso 

- O Relatório Geral do Campus deverá ser assinado pelos membros da CA, Diretores de Faculdade e Diretor de 

Unidade Regionalizada 


