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~~~:i~uli~I~~~~~~Z Gouvcia do mesma se , fYfES ~ I
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A Comi:5.si0 de ApoIO C A, .• liaIjio - CA da UNEMAT do CQtII{JfIS de AlUI FIore:sra for dc:s.ignada oora O objeli,~ do:

mobiliza. e con<ctenllza, a oomllnidadc acadêmica sobrc a relevância do prottSS') do: a,,,,liaçio lrtS1UOCion.al pua a

melhoria da qualidade do ensino. cb pe;qui~, da eJrtensio C da gestão llCIoIlimica. A Comissão l'Tópril de: A"aliaçio

visitou o Campa., llc: Alta Roresl. oom O ol>jetivo de aoompanhar O andamenlo das alividades de par. ausiliar I CA na

di,'ulgaçio do procc,,"'O dc avaliação. A oomunidadc a<:ldo!miCll roi mobilizada para parricipar da avaliação por "",io

de visitas nas •••1:0.'llc: aula. conversando OOm os docentes, J>TES e discentes. divulgaç";io pessoal e por c_mail pela CA

111_DF.5E..'\OL\ I"E.:-'''O

a)Açóc:splanejoadl.

I) Di"ul"", o ~ do: a'""iação 'rtStill.Oonal WTlS<'ienllZllTldo. sensibiliundo C mobilizando a oomurudadc

académic:l •••••••.c a rele>ãncia do mesma para as alividldes da IES;

2)Plnicip;lçãodao;apacilaçâooomaCPAp;lrainlcraçiodoproc:essolvalial,vocanili'Cd<.>sda<!os:

J)Divulgaçãodorcsultadodaanáli'\esobrcaavalíaçiorcalít.adal"'raaoomunidadcacadfmic.:

4) Discussão 00" dodosdaanálise da aVllíaçãoinstitucional cntreossegmcniOll.

S)PlanejamcnlodaclaboraçiodorelalÓriodcavaJiação.



GOI/EANOOOESTAOODE ••••••TOGAOSSO
SECAETNlIADE Cl~E TKNOlOGIA

l.JNIVEASlDADE00 ESTAOODE ••••••TOGAOSSO
PRÓ-REfTORIAOEEHS!HOEGRAllI.JAÇÃO

DIVISÃODE AVItLW;ÃO lNSTTT\.IClONAL
COMISSÃO PROPRIA DE AV1lJ..JAÇÃO

DIRETORIA DE AVAlIAÇÃO INSTITUCIONAl.

1) A dwulgaçio daA\'aliaçio lMolilUClOnal foi det ••.• pInI. comunidade acadêmica por !mio de e·mlil, e ~i~ililS em

sal •.• de ~ula comO mobjJí~parl uma panieipaçâoefeliva no ~ de avaliaçâQ.

2) l'arlicipaçáo de membros da CA na capacitação planej~da e OOOTdenada pela CPI\. realizada nos dia. 18 e 19 de

3) o., .••lpção dos rcsult;ados da anál~ da ava1iaçio iMlilllÓOCll1 em CO pInI oCool'dcIlldor do C_pen e para os OJ

Coordc~do!>cur«lSdegraduaçiodeA1\.1F1o<CSUl:C"lênciasBiolópcas.AgfOno"lIaeEngcnhariIF1o<C$U.1

4)Oiscus.<âo plOreial dos dados da ancíllse da ."aliaçio enlre os segmenlos.

5) Elaooraç.;io do ,datóriodc a".lia,lio

I) A dl, .••lg.ação OOIllJnua e deti.-a contribuiu pa"' q\IC os ~gmentm dos CUBOS participassem da •••.•Iiação. A pouca

qUlnhdadc de compuladorell com ~!i(l • internei dispon"'er> plOrI ~te processo çomprometeu a panicipaçio do

scgmenlodise<:nte

2) /\ interaç.;i<> entre I ÇPA e I ÇA foi de suma importârlCUl IN'"' csclllmmenlO de dú ••.idoos .obre o Pf'lCC"'O

", .• Iurlim. Conlnamos com ll\.Iis lima ,.isj\.l CSle $oemesuc para oricntalióCS sobre • d" .••Jgaçio da aRÜisoe dos,--
3) Foi realizada. dn .••lgaçilo dos rcsul1ados da Intlisc da 1, .• Jiação inshtllCional em CP IN'"' o Coor<le~ do

C"mpuJ, pua 'os 03 Coordenador~ dos CUI'S()'; de graduaçio de Alta F1or~la: Citocias Biológ,cas. I\grooonua e

Engenhari"~lore.t.I.Em •• uni6csdoccntcsoas.-;unIOfoiaboldadovÍSllndodinamiUICSta di\"ulgaçio de resultados.

4)1\ divulg.ação e discusslo do!5 dados _ <lema •.• loeJ.ll'lCnt05 fonm realizltbs com al'lImas ltmllal;ÓCS de,ido'"

dirocukbdcs e du,1(bs da C/\ qllC ""nam dtscuuda$ oom" CPA que _ 'lSIwia em loClembro de 2012. _ nio

pudcnm ,ir de> ioo .I eleição para 100\" rompos;çio da CPA.

5) F.laboraçioe encaminhamcntodo.clatóriode.valiaçio.

Em COfI>,UIl. _ ~ do flOMO ClJIfIptü ome,,_~ qllC os raullldos obIidos conlribuiram para o

pl'IlCJomemodc .eunlÕe!; pclbgógicasondc foi P'""·el.d~"""dadosda ••.• haçio.

Aiglln§ d~ ~!>..it.m de orienllÇÓC:< da CPA para lima diKll'-<âo produtiva dos m~rrtOlI. A comagem das

ati ••.idades complementares 'fl'l'CCCII como disciplina a SCr .v.liada. l5Sim como algumas disciplinas for.m .valtadas

e outras não ~rccia.m 00 S1Slem. e. potIanlo. não fotam •••.aliadu. O número de Ilunos q\IC "nlllllm as d'!lCfphlll5

niofoi homogil'OCO. ,·isIo'luc l.nha discil'hnarom qualfO ••.• ltadoreseOU1..srom apc:ftaSllm .,·al~.



GOVERNO 00 ESTADO OE MATOGROSSO
SECRETARIA OE ClDlclA E TECNOlOGIA

UNIVER$ICWlE 00 ESTADO OE MATOGROSSO
PR6-REJTQAlAOEEN$INOEGRADl.lAÇÃO

OMSÃO OE INNJN;NJ lNS1TTUCIOl'W..
CClWISSÃO~OEI/fo/NJN;40

0IRET0RIA0EAVf4LJAÇkJ1NSTTTUCIOfW.

IV _ COXSIIJEMAç(n:s nXAIS

A di'·u111açiiu do, resultados foi re~liz~da para a Coordenação de Campus C Coorden"çóts de curso, doccm"",

represenlante da l'()munid"dc eXlerna, represcnlante dos l~rES c "'prestnlanle dos discentes. A divulgação ocorreu

com ~nas hm'IllÇÓe<, pois prccis.ivamos realizar um lral»lIlO mais dinimiro rom OS ~llmenIO!i. gerando discussõc~

produlivasq,," dillam~m aavaliaçio inslilll('Ó()NJ em lOlbsas:was~feras.

Noenu .•llo,aol"""luisannosloCll:wC'dií.culdada..su~eup«UliYasemrelaçioao~dea' .• Ji.açio

insliluOoNJ. junto a _mbros dos ""ptll:1\I05 da comulllllade acadêmico e ~gmtO'110 iOcial Qnos apon!a_ntos foram

feilOS:

. o,í.cukbde<;enoonlracbspara ill\tlJnlaralgumas qUOl6csda avaliaçioo.

• Número de oompulador~ insurlCienlcs para alell<kl a dem.nda do: ICadêmilXls no Campll$ para a ",alizaçáo desta

avaliaçicl. O '1ue difkullQU O processo.

·ExpcClalivas de melhorias como: al>cnura de OJOCU1'lif}par. profes"orcs; "'egada do ônibus para", auJa> de campo,

que ainda não aconteceu; melhori. n~ infr''''';lrulura; con.wuçio de blOC05 para salas de aula. <k laboralôrios;

atu.lização consrante do acerso da biblioteca; rttursos par. luxnio mondi •• refeitório uni"ersil~lio paI. eSlUdanl~

de baixa 'en<,b, hnhlo <k ônibus municipal com plDda denlro do Comp>tf da UNEMAT. i••e1u~r,", 110llC'nudo lIOfumo,

";"'0'1"" mUilQl; tsI\ld.anl(:S q •••• moram em bairm5 dlSWlle$ faumo njcto l p!. de bicicleta •••• I Uni,~ c
'v1wn lOS -eu!< Ivo sem nenhuma .soeguralÇl. Dõsponiblli<ladc de lDlÕl;bolsas para q'" os CSl.udanres possam In uma

·Algum projetOS de urensio u.ni\"C1"Siliri. II«CSSnam <k _inuídadc junto l comuni<bdc a1uOor<-<.lense

Suge,e·"" que façamos uma ~nlizaçáo m.i~ efem" oobre a importincia da a"aliaçio ,n.ulucional em

rodo seu COntUIO. no nosso compus, para que em um. p ••••xima erapa haja maior panicif"'ÇiO da comunidade

académieacdo·<l:inlenrosocialví""ndosanara,difkuldade.~nconrradas

ALTA FLORESTA. 13 1112Q12


