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Grupo de Trabalho – Instrumentos de Avaliação Interna dos
Cursos de Graduação da UNILA

Metodologia de Autoavaliação de curso de graduação

O sistema brasileiro de avaliação dos cursos de graduação se compõe de: 1- Enade
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), aplicado aos discentes de todos os
cursos de graduação, 2- Avaliação de curso (reconhecimento e renovação de
reconhecimento a cada três anos) visita ao curso de uma comissão externa designada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Neste sentido, a LDB orienta a existência de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA)
na instituição.
Nestes termos, se apresenta uma proposta de instrumento de autoavaliação dos cursos
de graduação. O desenho da metodologia está orientado pelos seguintes princípios:

i) Promover uma cultura de avaliação na Unila: visa o envolvimento da comunidade
acadêmica no processo avaliativo de forma sistemática e continuada. Em termos mais
amplos, o intuito é assumir a avaliação como um processo de autoconhecimento que
permita o aperfeiçoamento dos cursos de graduação;

ii) Prezar pela coerência entre os critérios, categorias e metodologia com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos: o desenho do instrumento avaliativo foi pautado pelo
entendimento dos cursos no contexto da realidade institucional vigente. Portanto, foram
contemplados na construção dos indicadores tanto o PPI quanto o PDI da instituição,
assim como os projetos pedagógicos dos cursos;

iii) Critérios definidos pelo Sinaes: a construção dos indicadores teve como intuito
contemplar as exigências elencadas pelo instrumento avaliativo externo dos cursos de
graduação.
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A estratégia avaliativa pressupõe um processo dinâmico e contínuo, integrada por três
etapas. A primeira etapa consiste em oficinas de sensibilização com a comunidade
acadêmica e seminário com os institutos com o intuito de apresentar a metodologia e a
importância da autoavaliação nos cursos de graduação. A segunda etapa se refere à
aplicação da avaliação de cursos de graduação. A abordagem de coleta de dados é
quantitativa e o instrumento consiste na aplicação de um questionário com perguntas
que abordam: i) infraestrutura e serviços; ii) Gestão; iii) organização didáticopedagógico, neste ponto inclui-se o corpo docente, discente e técnicos administrativos.
As perguntas foram organizadas em sentido afirmativo com categorias de respostas
utilizando Escala de Likert (categorias de 1 a 7). Este tipo de escala permite medir
atitudes favoráveis, desfavoráveis ou neutras referentes à afirmação. A analise dos dados
será realizada através da utilização de um software estatístico (apresentado os dados de
forma descritiva e inferencial).
Na terceira etapa será realizada a devolutiva dos resultados da autoavaliação para a
comunidade acadêmica por meio das seguintes ações:
• Grupos focais
• Seminário institucional com toda a comunidade acadêmica
• Encontros da CPA com os colegiados dos cursos e do Ciclo Comum

Todas estas ações terão como objetivo discutir os resultados da autoavaliação e construir
o quadro de fortalezas, fragilidades e prioridades dos cursos de graduação, subsidiando
o seu planejamento estratégico.
Propõe-se a aplicação do questionário uma vez ao ano, durante uma semana de
autoavaliação cujo cronograma será definido pela CPA e Prograd e incluido no
calendário da Unila. O ator responsável para a aplicação do processo avaliativo é a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição.
A seguir os questionários e os públicos-alvo:
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AVALIAÇÃO DOS CURSOS PELOS DISCENTES
ESCALA
1
Totalmente em
desacordo

2
Bastante em
desacordo

3
Possivelmente em
desacordo

4
Possivelmente de
acordo

5
De acordo

6
Bastante de
acordo

7
Totalmente de
acordo

OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES

Gestão do Curso e
do Colegiado

A coordenação do Curso desempenha de forma satisfatória suas atividades.
A divulgação das informações relativas ao Curso é satisfatória.
A coordenação atua na resolução das demandas e conflitos dos discentes.
A coordenação de estágio desempenha de forma satisfatória suas atividades.
As atividades de final de curso são acompanhadas de forma satisfatória pela coordenação.
A gestão do Colegiado atende as demandas do curso de forma transparente, eficiente e participativa.
As instâncias colegiadas do curso (coordenação e membros do Colegiado) foram eleitas de forma
democrática.
O Bilinguismo e interdisciplinaridade são promovidos pela Gestão do Curso.
O Colegiado apoia as atividades do Curso (palestras, seminários, eventos, etc).

N/A
Não se aplica

1 2 3 4 5 6 7

N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES

Infraestrutura e
serviços

Existe um espaço físico exclusivo para a coordenação de curso devidamente equipado.
O Gabinete de trabalho dos professores (dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade) é adequado para o atendimento ao aluno.
Existe um espaço adequado para organizações estudantis.
A estrutura das salas de aula (dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação, comodidade e equipamentos audiovisial) é adequada.
A quantidade de laboratório de didáticos especializados é suficiente para atender ao PPC dos cursos.
A qualidade dos laboratórios de didáticos especializados é satisfatória quanto a acessibilidade, atualização de
equipamentos, insumos, normas de segurança e dimensões.
O sistema de referência e contrarreferência é satisfatório. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
Os biotérios atendam as demandas práticas do ensino. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
O espaço físico exclusivo para a Secretaria acadêmica está devidamente mobiliado e equipado.
Os laboratórios de habilidades (capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da atividade médica e/ou
para a área da saúde) são adequados. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
O atendimento ao público realizado pela secretaria acadêmica é satisfatório em relação a qualidade, resolução
de problemas, esclarecimentos, tamanho do corpo técnico e horário de atendimento.
O espaço físico e mobiliários da biblioteca é adequado.
O acervo da biblioteca (bibliografia básica e complementar) é suficiente para atender as demandas das
disciplinas.
A biblioteca apresenta equipamentos de informática em quantidade suficiente e em boa conservação com
acesso à internet, e-books e softwares especializados.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES
As bibliotecas da UNILA possuem bom acesso, estimulam hábitos de pesquisa e fornecem ambientes de
estudo.
A biblioteca da UNILA oferece acervo bilíngue.
O Ciclo Comum mantém relação e atende a demanda dos cursos.
O Ciclo Comum trabalha a integração latino-americana em suas práticas.
O Ciclo Comum explora a interculturalidade.
O ciclo comúm relaciona os conteúdos das disciplinas com a área de conhecimento do curso.

Organização
DidáticoPedagógica

Atividades de tutoria e monitoria são satisfatórias para aproveitamento das disciplinas.
As atividades de monitoria e tutoria conseguem sanar as dificuldades linguísticas e culturais que limitam a
compreensão das aulas.
As atividades de monitoria e tutoria possuem espaços adequados.
A UNILA prevê recursos para a consolidação e/ou implantação do curso.
O curso possui ações institucionais que contribuem para a integração latino-americana.
O curso possui políticas e ações institucionais nas quais interagem ensino-pesquisa e extensão.
As políticas institucionais da UNILA para os cursos contemplam atividades multiculturais.
O curso icentiva a interdisciplinaridade.
As ações e atividades do curso contemplam o bilinguismo adequadamente.
A Unila promove a integração da teoria com a prática disponibilizando cenários adequados.
Responder as próximas caso faça ou tenha feito estágio (discentes que realizaram estágio):
O curso possui política de estágio que atende as necessidades formativas da área e demandas profissionais.
O estágio realizado está coerente com os objetivos do curso.
Os professores orientadores do estágio apoiam com regularidade as atividades e dúvidas.
Os estágios realizados ajudam a compreender as possibilidades de atuação profissional.
Os estágios realizados ajudaram a pensar ações para a integração latino-americana.
Os estágios realizados valorizaram o bilinguismo e a multiculturalidade.
Os estágios auxiliaram a desenvolver postura interdisciplinar e senso de equipe.

1 2 3 4 5 6 7

N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES: Discente avalia docente em atividades de ensino
O plano de ensino foi apresentado de forma clara de acordo com os objetivos, estratégias de aprendizagem,
conteúdos, recursos, bibliografias e sistema de avaliação.
O docente utilizou estratégias e/ou metodologias didáticas diversas que facilitaram a aprendizagem.
O docente estimulou o aluno a participar ativa e criticamente das aulas.
O docente demonstrou conhecimento do conteúdo da disciplina e esclareceu as dúvidas dos alunos.

Organização
DidáticoPedagógica

O docente mantém um clima de respeito mútuo e ordem na sala de aula.
O docente ministrou a totalidade dos conteúdos acadêmicos do plano de ensino da disciplina.
O docente disponibilizou e atendeu nos horários extraclasse de atendimento individual ao aluno.
O docente utilizou critérios claros de avaliação de aprendizagem, previamente apresentados.
O docente utilizou as avaliações também como instrumento de ensino-aprendizagem mostrando os erros e
acertos.
O docente foi pontual e ministrou as aulas de acordo com a carga horária da disciplina.
Os docentes organizaram suas disciplinas de modo a incluir a questão da integração latino-americana.
As práticas de sala de aula dos docentes demonstram aproveitar os trabalhos desenvolvidos nos projetos de
extensão e de pesquisa, correlacionando-os entre si.
Os professores usam abordagens e atividades interdisciplinares em suas aulas
As aulas foram ministradas respeitando o bilinguismo, por exemplo aceitando e propondo textos, exercícios,
provas e trabalhos em ambos os idiomas, respondendo dúvidas e organizando as aulas em ambos os idiomas.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES: discente egresso avalia o curso

Organização
DidáticoPedagógica

O curso contribuiu para sua inserção laboral/acadêmica no Brasil/e ou país.
O curso atende as necessidades laborais do mundo do trabalho e atividades acadêmicas.
Em sua atuação profissional /acadêmica você contribui para a Integração latino-americana.
Você sente que o curso preparou você para atuar na realidade profissional latino-americana.
O curso e outras atividades desenvolvidas na universidade e a partir dela prepararam você para trabalhar numa
equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar.

1 2 3 4 5 6 7 N/A

Comentários sobre o curso:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DOS CURSOS PELOS DOCENTES
ESCALA
1
Totalmente em
desacordo
OBJETO DA
AVALIAÇÃO
Núcleo Docente
Estruturante do
Curso (NDE) e
Colegiado do
Curso

2
Bastante em
desacordo

3
Possivelmente em
desacordo

4
Possivelmente de
acordo

5
De acordo

6
Bastante de
acordo

QUESTÕES
As reuniões do NDE acontecem conforme o Regimento.
O NDE cumpre com suas atribuições e atende as demandas do Colegiado.
Conheço o funcionamento e as atribuições do NDE.
As atas das reuniões do NDE são divulgadas.
As reuniões do Colegiado acontecem conforme o Regimento.
Conheço o funcionamento e as atribuições do Colegiado.
As decisões do Colegiado são comunicadas para os docentes.
Os membros do colegiado participam das reuniões e realizam as atividades a eles designadas.
A composição e a renovação dos integrantes do Colegiado acontecem conforme o Regimento.
O Colegiado atua conforme as competências descritas no Regimento.

7
Totalmente de
acordo

N/A
Não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO
Instâncias de
gestão do
Instituto
(Secretária
Administrativa e
Acadêmica,
Diretor,
Coordenação de
Centro) e das
Pró-Reitorias

QUESTÕES
O Diretor atende as demandas surgidas no Curso.
O Diretor disponibiliza e cumpre horários para atendimento das necessidades do curso.
O suporte do Departamento Administrativo nas atividades de gestão do curso é satisfatório.
O suporte da Secretaria Acadêmica nas atividades de gestão da coordenação é satisfatório.
A distribuição dos locais das aulas por parte da Secretaria Acadêmica atende as necessidades do curso.
O suporte da Coordenação de Centro nas atividades de gestão do curso é satisfatório.
O Orçamento do Instituto é planejado e executado com a participação do colegiado de curso.
O Instituto divulga amplamente informações para o curso.
A prestação de contas do orçamento do Instituto é satisfatória.
O fluxo de comunicação entre o curso e as Pró-Reitorias e Reitoria é satisfatório.
O quadro técnico administrativo alocado para as atividades de gestão do curso e satisfatório.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

Infraestrutura e
serviços

QUESTÕES
Existe espaço físico exclusivo para a coordenação de curso devidamente equipado.
As informações a respeito do curso são amplamente divulgadas.
O gabinete de trabalho para professores é adequado (limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade).
A sala de reuniões é adequada (limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade).
A sala de aula (dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade) é adequada.
O equipamentos para as salas de aula (audiovisual e mobiliário) funciona conforme previsto.
Os laboratórios didáticos especializados são suficientes, adequados e devidamente equipados para atender ao
PPC dos cursos.
Os serviços dos laboratórios didáticos especializados (apoio técnico, manutenção de equipamentos e
atendimento à comunidade) são adequados.
As Unidades hospitalares e complexos assistenciais conveniados (que seja centro de referência regional)
atendem as necessidades dos cursos. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
O Sistema de referência e contrarreferência é adequado. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
Biotérios que atendam as demandas práticas do ensino. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
Os serviços prestados pela secretaria acadêmica (atendimento ao público, qualidade, resolução de problemas,
esclarecimentos, tamanho do corpo técnico, horário de atendimento) são adequados.
Os laboratórios de habilidades (capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da atividade médica e/ou
para a área da saúde) atendem as necessidades dos cursos. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
O atendimento ao público realizado pela secretaria acadêmica é satisfatório em relação a qualidade, resolução
de problemas, esclarecimentos, tamanho do corpo técnico e horário de atendimento.
O espaço físico e mobiliários da biblioteca são adequados.
O acervo da biblioteca (bibliografia básica e complementar) é suficiente para atender as demandas das
disciplinas.
A biblioteca apresenta equipamentos de informática em quantidade suficiente e em boa conservação com
acesso à internet, e-books e softwares especializados.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

Organização
DidátivoPedagógica

OBJETO DA
AVALIAÇÃO
Organização
DidátivoPedagógica

QUESTÕES: Docentes do Núcleo Docente Estruturante

1 2 3 4 5 6 7 N/A

Os conteúdos curriculares e a estrutura do curso estão conformes e coerentes com as Diretrizes Curriculares
Nacionais de curso (quando existem).
Os conteúdos curriculares e a estrutura do curso estão conformes e coerentes também com a missão da UNILA.
Os componentes curriculares atendem o perfil de formação e os objetivos do curso.
O curso possui política de estágio que atende as necessidades formativas e demandas profissionais.
Os temas dos TCCs contemplam os conteúdos curriculares e/ou a integração latino-americana.
TCCs com abordagem interdisciplinar são previstos pelo regimento interno.
O Ciclo Comum de Estudos estimula interação entre ações de ensino, pesquisa e extensão, inclusive quando
interdisciplinares.
O curso estimula interação entre ações de ensino, pesquisa e extensão, inclusive quando interdisciplinares.

QUESTÕES: Docentes do Ciclo Comum de Estudos
O ciclo comum promove aprendizados interdisciplinares e transdisciplinares.
O ciclo comum incorpora e exercita os princípios filosóficos da UNILA.
O Ciclo Comum mantém relação com os cursos (coordenação e professores).
O ciclo comum trabalha a integração latino-americana em suas práticas.
O ciclo comum permite a interação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A UNILA valoriza e estimula a valorização do ciclo comum de estudos por parte da comunidade acadêmica.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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OBJETO DA
AVALIAÇÃO

QUESTÕES: todos os docentes
A UNILA prevê e contrata recursos humanos para a consolidação e/ou implantação do curso a tempo.
As políticas de recepção e acolhimento do professor foram instrutivas para a realidade e necessidades da
instituição.
A UNILA promove a interdisciplinaridade no curso a partir de suas normas, assistência ao docente, suporte
financeiro e acadêmico, projetos e ações.
A UNILA promove a interdisciplinaridade no curso a partir de suas normas, assistência ao docente, suporte
financeiro e acadêmico, projetos e ações, bem como na preparação dos professores para uma atuação
profissional interdisciplinar.
O curso possui ações institucionais que contribuem para a integração latino-americana
A UNILA oferece meios para viabilizar os projetos e ações contributivos para a integração latino-americana.
As políticas de estágio da UNILA atendem às demandas do curso e orienta-se a partir da missão institucional
de integração.
As políticas institucionais da UNILA para os cursos contemplam a realização de atividades multiculturais
A UNILA oferece suporte para sanar deficiências de aprendizagem quando causadas pela diversidade cultural
dos estudantes.
A UNILA oferece subsídios e suporte para o professor planejar atividades de ensino para uma turma
multicultural e plurilíngue.
A biblioteca da UNILA disponibiliza ao professor acervo bilíngue de apoio para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
O colegiado do curso demanda bibliografia atualizada e bilíngue para a biblioteca.
O curso possui políticas e ações institucionais nas quais interagem ensino-pesquisa e extensão.
A UNILA prepara o docente para uma atuação profissional que integra ensino-pesquisa-extensão no dia a dia.
A UNILA fornece auxílios para realização das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão com regularidade.
A UNILA, por meio de seus setores, financiamentos e normas, estimula práticas que articulam as ações de
ensino, pesquisa e extensão.

1 2 3 4 5 6 7 N/A
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AVALIAÇÃO DOS CURSOS PELOS TAEs
ESCALA
1
Totalmente em
desacordo
OBJETO DA
AVALIAÇÃO

Infraestrutura e
serviços

2
Bastante em
desacordo

3
Possivelmente
em desacordo

4
Possivelmente de
acordo

5
De acordo

6
Bastante de
acordo

7
Totalmente de
acordo

QUESTÕES
As sala de reuniões são adequadas quanto à dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade.
Os laboratórios didáticos especializados são suficientes, adequados e devidamente equipados para atender ao
PPC dos cursos.
Os laboratórios de habilidades (capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da atividade médica e/ou
para a área da saúde) atendem as necessidades dos cursos. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
Os biotérios que atendam as demandas práticas do ensino. Exclusivo medicina e cursos de saúde.
O atendimento ao público realizado pela secretaria acadêmica é satisfatório em relação a qualidade, resolução
de problemas, esclarecimentos, tamanho do corpo técnico e horário de atendimento.
Os equipamentos para a Secretaria Acadêmica (audiovisual e mobiliário) são suficientes.
O espaço físico e mobiliários da biblioteca são adequados.
O acervo da biblioteca (bibliografia básica e complementar) é suficiente para atender as demandas das
disciplinas.
A biblioteca apresenta equipamentos de informática em quantidade suficiente e em boa conseervação com
acesso à internet, e-books e softwares especializados.

8
Não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 N/A

