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RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

O presente documento foi elaborado pela Comissão de Apoio - CA à Comissão Permanente
de Avaliação - CPA do Campus Universitário do Vale do Teles Pires, baseado nos Formulários para
Coleta de Opiniões dos Alunos, dos Docentes, dos Funcionários e dos Gestores, respondidos via online em novembro de 2011.
Os formulários foram respondidos por um total de 145 pessoas sendo:
ALUNOS

DOCENTES

TÉCNICOS

GESTORES

132

06

04

03

Equivalendo a 48,89%
dos
alunos
matriculados
em
novembro de 2011.
Destes
11
haviam
solicitado trancamento
de matrícula.

Equivalendo a 27,27%
de um total de 22,
destes 14 não tiveram
seus CPF's registrados
no banco de dados do
programa de avaliação
e 02 encontravam-se
afastados
para
qualificação em nível
de doutorado.

Equivalendo a 57,14%
de um total de 07,
destes 03 tiveram os
seus CPF's vinculados
ao segmento aluno e
responderam
ao
questionário como tal.

-Em Novembro de
2011
havia
um
Coordenador do Curso
de Administração fora
de Sede, mas os alunos
deste curso não foram
contemplados com o
questionário.

Características dos avaliadores do Campus de Colíder:

Faixa etária

Grau de Instrução

Sexo

17-20

31,73%

Graduandos

92,41%

21-25

40,00%

Superior completo

0,69%

26-30

14,49%

Especialista

3,45%

31-40

11,03%

Mestre

2,76%

Quantidade

41-50

02,75%

Doutor

0,69%

15
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Feminino
43,45%

Masculino
56,55%
Bolsistas
Percentual
11,36%
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O Campus conta atualmente, com uma estrutura física, composta por: 04 laboratórios de
informática, 01 laboratório de Hardware, 14 Salas de aula, biblioteca e sala de estudos, 02 salas
disponíveis ao Departamento de Computação e 03 salas para o setor administrativo.
O Campus, desde setembro de 2000, mantém um laboratório de Ciências, onde através de
um Projeto de Extensão, atende estudantes e professores da Educação Básica, com aulas práticas em
laboratórios, nas áreas de Biologia, Química e Física. Abriga a Estação Digital Vale do Teles Pires
que iniciou seus trabalhos de inclusão digital em 2010 atendendo todos os segmentos da
comunidade. A Estação é uma parceria com a Fundação Banco do Brasil.
Nas dependências do Campus funciona também o Projeto Inclusão Digital Indígena em
parceria com a ONG Instituto Raoni, Centro Digital voltado para atendimento a toda comunidade e
priorizando os povos nativos.

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO
1.1 NOME: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.2 CÓDIGO DA IES: 719
1.3 CARACTERIZAÇÃO DA IES:
(x) Instituição Pública
( ) Municipal ( X) Estadual ( ) Federal
( ) Instituição Privada
( ) com fins lucrativos ( ) sem fins lucrativos ( ) comunitária ( ) confessional
(X) Universidade ( ) Centro Universitário ( ) Faculdade ( ) ISE ( ) CEFET
1.4 Estado: Mato Grosso
1.5 Município: Colíder
1.6 Composição da CA
NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA
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NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA

BENEVID FÉLIX DA SILVA

DOCENTE

MARIA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA

FUNCIONÁRIA

SILVANA DE JESUS DA SILVA

DISCENTE

EDSON LOPES CAVALHEIRO

SOCIEDADE CIVIL

Período de mandato da CA : 01.09.2011 a 01.09.2013
Ato de designação da CA : Portaria 1602/2011

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os dados e as análises do presente relatório são fundamentados nas diretrizes explicitadas no
Projeto de Avaliação Institucional 2010 – 2014, da UNEMAT, especificamente do Campus
Universitário do Vale do Teles Pires, que situa-se no município de Colider, estado de Mato Grosso.
O Campus Universitário do Vale do Teles Pires é uma das onze unidades da Universidade do Estado
de Mato Grosso, localizado no município de Colider-MT, com a missão de oferecer ensino superior
público e de qualidade. Isso coloca-o frente a uma grande responsabilidade e os serviços oferecidos
por essa instituição atinge diretamente aproximadamente uma população de 200 mil pessoas,
considerando a localização geográfica do Campus.
O Campus Universitário do Vale do Teles Pires, composto por funções administrativas e
pedagógicas, encontra-se estruturado e organizado para executar tarefas relacionadas à atividade de
atuação da Instituição que é de oferecer formação de ensino em nível superior, pesquisa e extensão.
Portanto, se faz necessário manter o processo contínuo de avaliação institucional, pois segundo
Lima (2010, p. 45):
A avaliação interna ou auto-avaliação é o processo pelo qual a instituição analisa a si
mesma com o objetivo de ver se está fazendo o que se propôs e verificar se está
conseguindo atingir as as metas propostas e conhecer o nível de satisfação da comunidade
acadêmica em relação à instituição, buscando os pontos fracos com os fins de replanejar as
ações com ênfase na qualidade dos serviços prestados à sociedade.
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Assim, o processo da autoavaliação institucional está integrado aos demais instrumentos de
avaliação do SINAES, ENADE, da Avaliação externa do Recredenciamento da IES e
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.
A avaliação institucional consiste ainda, de uma forma de exercitar a participação da
comunidade acadêmica nas decisões institucionais. Ao mesmo tempo favorecer a (re) construção do
projeto institucional sustentado por princípios democráticos e participativos.
Cada CA planejou e definiu as ações para mobilizar e sensibilizar a comunidade acadêmica
do seu Campus a participar do processo respondendo os questionários e, posteriormente, discutir os
dados.
No trabalho de sensibilização foram feitas reuniões com a comunidade acadêmica e
produzido materiais como cartazes e folders e inseridas chamadas no site institucional convidando
a comunidade acadêmica para participar.
O processo avaliativo se desenvolveu em 05 (cinco) etapas:
−

Sensibilização da comunidade acadêmica e apresentação do projeto 2010/2014;

−

Realização do Diagnóstico da realidade da UNEMAT;

−

Sistematização e análise dos dados e das informações coletadas. Ressaltamos que a

sistematização dos dados foi feita pelo equipe de tecnologia juntamente com a CPA da UNEMAT.
−

Divulgação dos resultados e coleta de sugestões. Os resultados foram divulgados no

site oficial da UNEMAT e também em banner para comunidade acadêmica.
−

Elaboração do relatório do campus.

O levantamento dos dados e coleta de opiniões foram desenvolvidos em forma de pesquisa,
procedendo-se uma avaliação baseada nos aspectos quanti/qualitativos, com ênfase no qualitativo.
Foram adotadas como técnicas de pesquisa a aplicação de questionários para a coleta de opiniões da
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comunidade acadêmica.
Aplicação dos questionários – A coleta de opiniões dos alunos, professores, gestores e
PTES foi realizada através da aplicação de questionários, elaborados para cada segmento e
contemplando as dez dimensões propostas pelo SINAES. Os instrumentos para coleta de dados
foram disponibilizados para acesso no site da Instituição entre os dias 05 de novembro e 22 de
dezembro de 2011. Adotou-se como código de acesso ao sistema o Cadastro de Pessoa Física –
CPF. A participação direta dos sujeitos respondendo aos questionários não se deu por amostragem,
mas considerou-se o total de acessos ao sistema por segmento, ou seja, buscou-se abarcar toda a
comunidade acadêmica.
Os dados foram coletados a partir de um Software desenvolvido por especialistas do setor de
Tecnologia da Informação - TI da Instituição, da mesma forma que a sistematização e a elaboração
de tabelas e gráficos necessários para a análise dos dados. Os dados gerais da Instituição foram
apresentados e discutidos com os membros da CPA em reunião ordinária, no dia 07 de março de
2012. A sistematização das análises e discussões que ocorreram na reunião e a produção do presente
relatório foi realizado pela Diretoria de Avaliação Institucional da IES, com a aprovação dos
membros da CPA.
Em linhas gerais, para os docentes e discentes a prioridade dos questionários foi avaliar a
qualidade do ensino e ou formação acadêmica e, para os técnico-administrativos, a qualidade dos
serviços prestados à comunidade interna e externa; para os gestores a execução das políticas
institucionais e os demais setores o cumprimento das atribuições específicas.
A sistematização dos dados foi feita a partir dos relatórios gerados pelo software e
categorizados por curso, Campus e Instituição. As questões fechadas foram tabuladas a partir da
frequência das respostas, mais especificamente observou-se os percentuais atribuídos pelos sujeitos
a cada categoria. Esta CA teve acesso aos dados sistematizados para a análise, porém ainda não foi
disponibilizado pela CPA o acesso as respostas das questões abertas.
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As análises conjuntas das dez dimensões culminarão na síntese dos resultados avaliativos
que estão organizados em três categorias: administrativa/organizacional, infraestrutura e
pedagógica. Esse documento têm por objetivo firmar compromissos dos atores envolvidos,
principalmente dos gestores, com as tomadas de decisão e implementação de ações que visem a
melhoria institucional.

III - DESENVOLVIMENTO
QUADRO I
Período: de Novembro de 2011 a Novembro de 2012
Ações
programadas

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA
Dimensão: - As
Políticas de pessoal,
de carreiras do
corpo docente e
corpo técnicoadministrativo, seu
aperfeiçoamento,
desenvolvimento
profissional e suas
condições de
trabalho;
AÇÃO: - Apoio aos
docentes
já
matriculados
em
programas de pósgraduação;

Ações Realizadas

- Posse de novos técnicos
aprovados em concurso
público;
- Preparação do edital para
realização de concurso para
a contratação de
professores;
- Encaminhamento para
aprovação da Secretaria de
Estado de Administração de
Mato Grosso -SAD do novo
Plano de Cargos e Salários
dos Profissionais Técnicos
do Ensino Superior - PTES;

-

Incentivar/apoiar o
ingresso
de
docentes
em
programas de pósgraduação;
Solicitar
a
promoção
de
Minter’s e Dinter’s
nas
áreas
de
atuação
dos
professores
do
Campus de Colíder

Resultados Alcançados
Fragilidades

Potencialidades

- O número de PTES
empossados
não
atendeu a demanda
existente;
-Os novos cursos
em funcionamento
desde 2012 não
terão todas as vagas
contempladas
no
concurso
para
contratação
de
docente. O Curso de
Licenciatura
em
Geografia
terá
apenas 02 vagas
contempladas,
sendo que no curso
há
100%
de
professores interinos
atualmente.

-Política de qualificação
docente;
-Comprometimento
do
corpo
docente,
funcionários e gestores
com a IES;
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Observações

-Com a posse dos novos
técnicos houve uma melhora
considerada na qualidade dos
processos administrativos,
mas ainda fica difícil a
segregação de funções
exigida pelo Tribunal de
contas de Mato Grosso –
TCE-MT. Os processos
acadêmicos e pedagógicos
ainda sofrem com o acúmulo
de funções.
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(Computação,
Geociências,
Matemática,
Educação...);
-Buscar a atribuição
de funções e as
vantagens previstas
no PCCS dos PTES.
propiciar a melhora
de
condições
internas de trabalho
dos
PTES,
buscando também a
contratação
de
novos funcionários.

Ações
programadas

Ações Realizadas

Resultados Alcançados
Fragilidades

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA
Dimensão:
Organização
e
gestão
da
instituição,
especialmente
o
funcionamento
e
representatividade
dos colegiados, sua
independência
e
autonomia
na
relação
com
a
mantenedora e a
participação
dos
segmentos
da
comunidade
universitária
nos
processos
decisórios;

O Campus conta com um
representante
do
corpo
discente
no
Conselho
Universitário - CONSUNI e
representantes
nos
Colegiados Regional e de
Curso.

AÇÃO:- melhorar a
participação
da
comunidade
acadêmica
nos
Conselhos;

-Repasse de
informação aos
pares do segmento,
comunicando,
divulgando e
fomentando as
pautas dos diversos
Conselhos.
- Os colegiados
Regional e de curso
não contam com a
devida quantidade
de docentes efetivos
para sua
composição, por
falta de pessoal,
conforme preceitua
o Estatuto da
UNEMAT –
resolução 001/2010
CONSUNI;
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Observações

Potencialidades
-Organização
Conselhos;

dos A impossibilidade de formação
dos Colegiados Regional e de
Curso com o percentual
correto dos vários segmentos
causa
desgaste
à
administração que se vê
obrigada
a
reunir
um
Conselho com apenas 25% de
representantes docentes.
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Ações
programadas

Ações Realizadas

Resultados Alcançados
Fragilidades

Potencialidades

CATEGORIA
- Construção do banco de Ação iniciada mas
ADMINISTRATIVA
dados sobre o egresso;
não concluída;
Dimensão:
Políticas
de
atendimento
a
estudantes
e
egressos:
AÇÃO:
Implementação de
banco de dados
para cadastro dos
egressos

Ações
programadas

Ações Realizadas

Acervo Bibliográfico
-Adquiridos541 livros no ano
de 2012 ;
-Sistema de gerenciamento
AÇÃO: Ampliação
de Biblioteca em
da Biblioteca do
implantação
Campus, visando
-Aprovação de Projeto
melhorar o ambiente Arquitetônico na Secretaria
de pesquisa, tanto
de Infra de Mato Grosso
para a comunidade para construção de Nova
interna como
Biblioteca com 800 m²
externa.

CATEGORIA
INFRAESTRUTURA:

Ações
programadas

Ações Realizadas

O banco de dados
possibilitará oferecimento de
Pós-Graduação e até sistema
de vaga de emprego.

Resultados Alcançados
Fragilidades

Potencialidades

Acervo bibliográfico
continua insuficiente
para
atender
demanda
das
Licenciaturas
em
Computação
e
Geografia;

Comprometimento
da
Gestão do Campus em
conseguir
recursos
próprios
para
suprir
Biblioteca;

Resultados Alcançados
Fragilidades

Potencialidades

-Firmado
Acordo
de -O acordo com a -Os eventos realizados
CATEGORIA
Técnico Escola
Estadual têm acontecido graças ao
PEDAGÓGICA: Cooperação
Dimensão ensinoAdequar Relação
teoria/prática
Ação:Viabilização
de atividades

Científica
com
Escola
Estadual
Desembargador
Milton Armando Pompeu de
Barros que possui o Curso
de Ensino Médio Integrado
em Informática;

Des. Milton Armando
Pompeu de Barros
não está ativo em
sua potencialidade
por falta de servidor
que o acompanhe;
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Observações

engajamento de toda a
comunidade acadêmica:
docentes,
alunos,
técnicos e comunidade
colidense;
-Grande
engajamento

Observações

Observações
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práticas entre os
discentes e a
comunidade,
objetivando a
fixação dos
conteúdos
estudados e sua
difusão junto à
comunidade.
-Promoção de salas
culturais
interdisciplinares
para divulgação de
conteúdos
acadêmicos não
contemplados nas
ementas dos cursos,
visando gerar a
formação holística
dos acadêmicos. Condição de
trabalho apoio e
acompanhamento
sistemático para o
desenvolvimento
das atividades de
ensino;
Ação:Promover e
integrar as
diferentes áreas de
conhecimento no
desenvolvimento de
programas de
ensino de graduação
e, posteriormente,
de pós-graduação. Processos de
reformulação e
atualizações
curriculares do curso
Ação: - Criação da
Faculdade
de
Ciências Exatas e
Tecnológicas.

-Aquisição
de
20
computadores
para
os
laboratórios;
-Firmado
Acordo
de
cooperação
com
a
Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado de
Mato Grosso – SECITEC
para instalação de 03 (três)
Centros
de Acesso a
Tecnologia para Inclusão
Digital – CATIS.
-Estímulo ao estágio para
oferta de trabalhos voltados
também para a classe
acadêmica;
-Realização do Seminário de
estágio;
-Realização no 1º (primeiro)
semestre do Evento Ciclo de
Estudos,
em
que
os
professores
ofertam
minicursos aos acadêmicos;
-Realização no 2º (segundo)
semestre da IX Semana de
Computação;
-Contratação
de
29
professores interinos, sendo
12 no primeiro semestre e
17 no segundo para suprir
demanda dos Cursos de
Licenciatura
em
Computação e Licenciatura
em Geografia
-Criação de Espaço próprio
para a Sala dos Professores
melhorando a qualidade das
horas
destinadas
à
atividades de planejamento
e
atendimento
aos
acadêmicos;
-distribuição de acesso livre
à internet para acadêmicos e
professores;
-Reuniões pedagógicas no
decorrer no início de cada
semestre letivo;
-Assessoria Pedagógica do
Curso
suprida
pelo
Coordenador de cada curso;
-O coordenador de Curso
executa serviços do Diretor
de Faculdade quanto a
seletivo
de
professores
interinos
-Falta de Pessoal para
concorrer à Direção da

-O acordo com a
SECITEC aguarda
liberação
do
Governo do Estado.
- O grande número
de
professores
interinos impacta na
qualidade
dos
trabalhos
acadêmicos, tendo
em vista que o
contrato
dos
mesmos
é
de
apenas
20(vinte)
horas e em sua
totalidade possuem
contrato de trabalho
em outra Instituição;
A
sala
de
Professores é um
espaço improvisado
pela administração
do Campus, para
atender a demanda,
mas não foi possível
mobilia-la
adequadamente
e
nem instalar ponto
de telefone;
-O acesso livre à
internet ainda não foi
disponibilizado em
sua totalidade;
O Coordenador do
Curso
está
sobrecarregado pelo
acúmulo de tarefas
próprias de outras
funções
que
encontram-se sem
preencher por falta
de servidor.
-As
Faculdades
estão em processo
de implantação.
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dos professores interinos
mesmo com contrato de
apenas 20a(vinte)horas;
-Mesmo a sala dos
professores sendo um
espaço improvisado a
Direção
do
Campus
conseguiu carteiras e
cadeiras para que os
mesmos ali trabalhem;
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Faculdade.

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comissão de Apoio à Comissão Permanente de Avaliação do Campus Universitário do
Vale do Teles Pires fez a divulgação dos resultados através de cartazes expostos para toda a
Comunidade Acadêmica, informando que todos os dados tabulados por Campus encontravam-se na
página da Instituição para eventuais comparações.
No decorrer do processo a grande facilidade foi o questionário ser disponibilizado on-line,
mesmo com detalhes a serem ajustados, o modelo é um grande avanço que só trará benefícios à
Instituição.
Infelizmente os docentes interinos, que são a grande maioria deste Campus, não puderam
responder o questionário por problemas técnicos de CPF não cadastrado no sistema e alguns
técnicos que também eram alunos deixaram de ter a sua opinião registrada como funcionários, pois
o sistema os enquadrou no segmento aluno.
Uma das dificuldades de interpretação encontrada pela comunidade acadêmica ao responder
os questionários de Avaliação Institucional foi a falta de clareza quanto a qual administração estava
sendo avaliada se a local ou a regional. Outro ponto negativo foi a época da aplicação dos
questionários, pois nos meses de novembro e dezembro vários acadêmicos estão em estágio e
trabalho de conclusão de curso (TCC) e não frequentam as aulas diariamente.
No processo de tabulação dos dados, registrou-se também a ausência de algumas questões,
pois por falta de profissionais técnicos os dados foram tabulados por estagiários e a qualidade do
serviço deixou a desejar. Foram disponibilizados 04 questionários diferentes: alunos, docentes,
funcionários e gestores e as questões em cada um deles seguia a sua própria numeração o que gerou
confusão para os estagiários. Segue quadro com as observações:
Observações
Nº Questão Segmento
14

Funcionários

Tabulação não contemplou

16

Funcionários

Tabulação não contemplou

26

Funcionários

Tabulação não contemplou

27

Funcionários

Tabulação não contemplou

43

Funcionários

Tabulação não contemplou

50

Docentes

Tabulação não contemplou

52

Docentes

Tabulação não contemplou
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72

Docentes

Tabulação não contemplou

81

Docentes

Tabulação não contemplou

82

Docentes

Tabulação não contemplou

71

Alunos

Tabulação não contemplou

71

Gestor
Funcionários

e Tabulação não contemplou

Para melhoria do processo sugerimos que as questões discursivas dos questionários de
avaliação sejam disponibilizadas para os Campi, a fim de que sejam estudadas e até acatadas as
sugestões propostas.
Sugerimos também verificar o que ocorreu com as resposta à questão 04 do formulário para
coleta de opiniões dos alunos, pois não é possível que 10,61% apenas residam no município sede do
Campus Universitário enquanto que 62,88% reside em Comodoro-MT, 3,03% em Nossa Senhora
do Livramento, 5,30% em Nova Maringá e 12,88% em Porto Espiridião, cidades bem distantes da
Sede do Campus.

Colíder-MT, 05 de novembro de 2012

Assinaturas:
Coordenador(a) da CPA:
____________________________________________________________
Membros da CPA:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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