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UNIMES  

Plano de Trabalho 2013 
Auto-Avaliação Institucional 

INTRODUÇÃO 
 

A Auto-Avaliação Institucional da Universidade Metropolitana de Santos 

foi desenvolvida por sua comunidade acadêmica e visa o aprimoramento de 

sua gestão e para o maior conhecimento dos aspectos positivos e outros 

indicadores para ações de desenvolvimento da qualidade de sua oferta 

educacional. 

Os aspectos analisados primaram-se pela utilização de parâmetros de 

qualidade reconhecida pela comunidade acadêmica e implantada em 

consonância com o modelo de avaliação externa proposto pelo MEC. 

Partindo-se destes indicadores, incluiu a análise de todas as estruturas 

da oferta institucional. As orientações e instrumentos propostos na auto-

avaliação institucional fundamentam-se na legislação educacional vigente e 

reforçam o compromisso da Universidade Metropolitana de Santos com o 

autoconhecimento e sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos 

os serviços que esta Instituição oferece para a sociedade.  

Confirma-se também a sua responsabilidade em relação à oferta de 

educação superior e seus resultados orientarão as decisões de sua gestão 

na condução de ações voltadas para a melhoria da qualidade de seus 

serviços. 

A Avaliação Institucional constitui um dos instrumentos fundamentais 

para a instituição traçar um panorama geral do perfil do egresso e, assim, 
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elaborar as políticas educacionais e administrativas, com vistas à melhor 

adequação do projeto político-pedagógico e das estratégias de marketing. 

Em consonância com a realidade atual, este projeto entende a 

avaliação como um instrumento de natureza democrática e participativa, 

capaz de auxiliar a Instituição e os indivíduos a concretizarem seus objetivos, 

garantindo um caráter de confiabilidade aos projetos propostos e em 

desenvolvimento. 

 
 
OBJETIVOS DA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 O Programa de Avaliação Continuada da Universidade Metropolitana 

de Santos tem como objetivo mais amplo oferecer instrumentos de 

acompanhamento, análise e avaliação de todas as funções e atividades de 

apoio técnico e administrativo que subsidiem o processo de desenvolvimento 

institucional e o estabelecimento de práticas, diretrizes e estratégias para o 

cumprimento da missão desta Instituição, ou seja, ser uma organização de 

ensino, pesquisa e extensão voltada para a realidade local e regional. 

 De forma mais específica, a avaliação da Universidade Metropolitana 

de Santos se propõe a: 

 
a) sensibilizar constantemente a comunidade acadêmica para a construção 

de uma cultura avaliativa visando à melhoria da qualidade na Instituição e à 

prestação de contas aos alunos, seus pais e à sociedade em que da 

Universidade Metropolitana de Santos está inserida; 
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b) elaborar um diagnóstico permanente das atividades curriculares e 

extracurriculares (funções de ensino, pesquisa, extensão e suas formas de 

gestão), objetivando a orientação pedagógica dos cursos e a definição de 

uma concepção de excelência acadêmica a ser alcançada; 

c) propor mudanças no projeto pedagógico, ouvindo os alunos, professores e 

funcionários técnico-administrativos, incentivando-os a participar ativamente 

do processo avaliativo; 

d) estruturar um Banco de Dados Acadêmico-Institucional para socializar o 

fluxo de informações relevantes da Universidade Metropolitana de Santos. 

e) Implantar um processo contínuo de avaliação institucional e desenvolver a 

cultura da avaliação na instituição; 

f) Fornecer subsídios para o planejamento e redirecionamento das ações 

institucionais; 

g) Fornecer informações que venha a contribuir para que a instituição possa 

cumprir o seu papel na garantia da qualidade no desenvolvimento do ensino, 

da pesquisa e da extensão; 

h) Consolidar o compromisso social da IES; 

i) Consolidar o compromisso científico-cultural da IES. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
 

Considerando-se que a Avaliação Institucional da Universidade 

Metropolitana de Santos é tanto interna quanto externa, o universo da 

pesquisa, em sua dimensão interna, é composto por docentes, corpo técnico-

administrativo e discentes. Já o universo da avaliação externa é constituído 

por egressos do ensino superior (graduação e sequenciais), pós-graduandos 
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e pós-graduados, elementos da sociedade, representados pelos usuários 

das atividades de pesquisa e extensão, e representantes do mercado de 

trabalho. 

Avaliação Interna: 
A avaliação interna, da Universidade Metropolitana de Santos, 

consistirá em momentos de reflexão da Instituição sobre suas diversas 

dimensões e cursos, desencadeando um processo de auto-avaliação que 

envolverá a realização de diversos subprojetos de avaliação. A perspectiva é 

que, considerando-se um conjunto de indicadores e inferências, a Instituição 

possa analisar os vários dados de forma a qualificá-los, gerando relatórios 

que reflitam a percepção de si mesma. 

Considerando-se que a Avaliação Institucional envolve diferentes 

dimensões, da Universidade Metropolitana de Santos optou por iniciar o 

processo de avaliação pelo ensino de graduação, incluindo, nos instrumentos 

e indicadores, aspectos relativos ao conjunto da Instituição. Tal etapa deverá 

abordar: 

 

- Avaliação qualitativa dos Cursos: 
 

a) Auto-avaliação; 

b) Avaliação do desempenho do curso; 

c) Pontos positivos e negativos; 

d) Relatório de Avaliação. 

 

- Avaliação do corpo docente e discente. 
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- Avaliação do projeto pedagógico do curso: 
a) Interdisciplinaridade; 

b) Enfoques curriculares. Interação teórico-prática: integração das atividades 

de pesquisa e extensão às práticas curriculares; 

c) Indicadores como: índices de evasão, repetência, tempo médio de 

integralização do curso, índices de ocupação, etc; 

d) Resultados: capacidade dos concluintes, qualidade do curso e análise 

comparativa. 

 

- Avaliação das disciplinas: 
 

a) Objetivos das disciplinas; 

b) Plano de ensino; 

c) Bibliografia; 

d) Atividades práticas; 

e) Recursos humanos e infra-estrutura (condições técnicas); 

f) Avaliação (instrumentos e conteúdos). 

 

- Avaliação da infra-estrutura e do desempenho técnico-administrativo. 
 

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da 

Avaliação Institucional compreenderão, para todos os projetos propostos na 

avaliação interna, as seguintes etapas: 

 

a) Preparação/ Sensibilização; 

b) Aplicação; 
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c) Diagnóstico/Análise; 

d) Discussão; 

e) Divulgação; 

f) Reavaliação; 

g) Realimentação e Difusão. 

 

Durante todo o processo de avaliação institucional será realizado um 

acompanhamento contínuo com o objetivo de identificar os elementos que 

possibilitarão reformulações do próprio Projeto de Avaliação Institucional. 

Isso envolverá a necessidade de estudos conceituais e empíricos sobre 

avaliação, estudos sobre o impacto da avaliação, estudos descritivos da 

prática de avaliação e estudos empíricos sobre a metodologia de avaliação, 

constituindo-se em uma área de pesquisa. 

Contribuirão para essa avaliação os indicadores obtidos por meio de 

instrumentos (questionários) apresentados aos participantes do processo 

com o objetivo de avaliação da avaliação institucional. 

Consideramos que uma avaliação institucional ampla e consistente 

pode colaborar significativamente na reestruturação do capital cultural e 

formação de uma cultura de avaliação na comunidade envolvida.  

Nesse contexto, torna-se necessário um trabalho contínuo de 

sensibilização e análise de dados embasada na confiabilidade do processo, 

visando aumentar a participação da comunidade acadêmica no processo de 

avaliação, consolidando o Processo de Avaliação Institucional da 

Universidade Metropolitana de Santos. 
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Calendário Avaliação Presencial 

 
Período 

Questionário Respondente 

Março Sócio-econômico Ingressantes 

Agosto Avaliação Docente 
Todos os discentes (1º 

ano -1º Semestre) 

Agosto Sócio-econômico Ingressantes 

Setembro 
Aplicação do Questionário para os 

egressos 
Ex- Alunos 

Outubro Infraestrutura Todos os discentes 

Novembro Avaliação Docente Todos os discentes 

Novembro 
Infraestrutura, Condições de trabalho, 

Objetivos institucionais 
Docente 

Novembro 
Infraestrutura, Condições de trabalho, 

Objetivos institucionais 
Técnico Administrativo 
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Calendário Avaliação EAD 

 
Período 

Questionário Respondente 

Agosto Sócio-econômico Ingressantes 

Agosto 
Avaliação Atendimento e condição dos 

Polos 

Discentes 

matriculados 1º 

Semestre de 2013 

 Agosto Avaliação geral dos cursos 

Discentes 

matriculados 1º 

Semestre de 2013 

Outubro Infraestrutura Todos os discentes 

Novembro Avaliação Docente/Disciplinas Todos os discentes 

Novembro 
Infraestrutura, Condições de trabalho, 

Objetivos institucionais 
Docente 

Novembro 
Infraestrutura, Condições de trabalho, 

Objetivos institucionais 
Técnico Administrativo 
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