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Aos três do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas reuniram-se5

os membros da Comissão Própria de Avaliação da UNIR (CPAv) para6

reunião anual: Pela Comissão Executiva, Coordenadora Marijane Silveira7

da Silva, Membro Nato Lucas Rommel de Souza Neves, Comissão8

descentralizada de Guajará- Mirim: Técnico Celielson de Aguiar Brito,9

Comissão descentralizada de Ariquemes: Professora Adailde Miranda da10

Silva Carvalho, Comissão descentralizada de Vilhena: Professor Claudemir11

da Silva Paula e Professora Deise de Araújo Rocha. Conforme Convocação12

número 002/2018, a Coordenadora Marijane da Silva abriu a reunião e13

conduziu a pauta que obteve os seguintes REGISTROS: deliberado sobre a14

seguinte PAUTA: 1) Definição dos instrumentos de avaliação para o15

ciclo 2018-2021: A Coordenadora iniciou a reunião e informou que esta16

seria uma reunião de caráter decisivo. Foi sugerido que todos os membros17

participantes da reunião avaliassem o novo instrumento de avaliação18

institucional: Estrutura do questionário, a forma de escrita, a quantidade de19

perguntas e as perguntas e outras observações gerais. Sendo assim, ficou20

decidido alguns ajustes nos questionários. A Aline informou que o novo21

questionário foi enviado a todos os membros da CPAv e que ele contempla22

as questões avaliadas pelo MEC. Os presentes foram divididos em grupos e23

cada grupo ficou responsável pela leitura e análise dos respectivos24

questionários que foram impressos, sendo que para este ciclo acrescentou-25

se um questionário para a comunidade externa. As mudanças nos26

questionários estão anexo a esta Ata. O trabalho de leitura, análise e27

sugestões ocorreu durante toda a manhã e tarde, sendo ao final do dia28

aberto uma plenária para a exposição das sugestões e votação final. No29

período vespertino, deu-se ainda continuidade às seguintes pautas: 2)30

Recomposição dos Membros da CPAv: A Coordenadora relembrou que31

alguns campi ainda estão sem representação da CPAv, como é o caso de32

Presidente Médici que ficou muito tempo sem equipe e que deverá ser33

recomposto. A recomposição deverá acontecer também em Ji-Paraná. 3)34

TAE para CPAv: A coordenadora lembrou que quando assumiu a CPAv35

esta comissão já se encontrava sem TAE e com a saída de Aline até o36

momento a Reitoria ainda não indicou um substituto. Informou que Aline37



tem se colocado à disposição e contribuindo de maneira significativa para o38

desenvolvimento das atividades. Mas, em virtude da grande demanda de39

trabalho da Comissão, é imprescindível a presença de um TAE em tempo40

integral. A Técnica Aline recomendou que a coordenação insistisse com a41

reitoria para a reposição de uma TAE na CPAv. 4) Avaliação Institucional42

no Calendário Acadêmico: A coordenadora lembrou que a Avaliação43

Institucional consta do Calendário Acadêmico 2018 da UNIR e todos os44

trabalhos serão direcionados para realização das atividades agendadas.45

Neste sentido foi homologado o calendário de atividades que fora46

apresentado em reunião extraordinária no dia 08/06/201. 5) Agenda47

reuniões ordinárias: Para próximo semestre a Coordenadora sugeriu como48

agenda toda primeira terça-feira de cada mês: 07/08; 04/09; 02/10; 06/11 e49

04/12, das 9:00 às 9:40horas. Todos os presentes concordaram com a50

sugestão e a consulta será estendida a todos os demais membros. Nada mais51

havendo a tratar, às dezessete horas deu-se por encerrada a reunião, eu52

Aline Andriolo, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim e53

pela presidência da reunião. Em 03 de julho de 2018.54
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ANEXO
(ATADAREUNIÃOANUAL DIA 03 DE JULHO DE 2018)

Instrumentos de Avaliação Institucional

Professor:

Mensagem inicial: Caro Docente:

Parar em Ciclo avaliativo da UNIR

Parte A)

A3 - Incluir sigla do departamento e código (SIGLA - NOME - Código e-MEC) e
Ordem alfabética. Aparecer apenas os departamentos do campus

Parte B)

B2 - Levando em consideração o PDI, avalie a formulação dos seguintes itens:

Subquestões: Retirar a escala desconheço.

Colocar a Missão, visão e Valores.

Dividir a Planejamento das Unidades Acadêmicas e Administrativas em duas questões

B5 -

Atendimento ao público interno e externo, dividir.

retirar da pergunta o (a seguir)

B6 - Dos setores alencados abaixo, você sabe qual é função de cada um deles?

Tirar escala NÃO SEI

Separar os Conselhos

B7 - Em relação a infraestrutura da UNIR, como você avalia os seguintes setores:

Parte C

C1- Avaliar o aspecto legal : Orientação sexual

C2 - Permanente= Efetivo

Colaborador=Voluntário

Substituto/Temporário

Retirar o Outros

C4-



Pós-Doutorado

Técnico:

Mensagem inicial: Prezado técnico (a)

Parar em ciclo avaliativo da UNIR. (Ver a separado das palavras)

Parte A:

A1- Assistente ou auxiliar administrativo

A4 e A5 -;

Juntar as questões eliminar as repetidas

Alterar Departamento administrativo para setores administrativos e entre ()colocar
exemplos: coordenação de serviços gerais, coordenação de patrimônio e outros

Parte B

B3 - Retirar a (,) entre inovações ou implementações.

B4 - (Pensar em algo sobre a qualidade de vida)

Logo em seguida: Sugestão para uma questão que encaixa no Eixo 4:

Qual mudança você sugere na UNIR para que o seu desempenho funcional melhore?
(Caixa aberta)

B5 - retirar da pergunta o (a seguir)

Atendimento ao público interno e externo, dividir.

B6 e B7 - Fazer igual ao de professor

B10 - Como você avalia A unir

Parte C

C1- Avaliar o aspecto legal: Orientação sexual

C2-

Permanente = Efetivo

Retirar colaborador e temporário

Colocar cedido



C5 -

Retirar a questão

Aluno:

Mensagem: Prezado Acadêmico (a)... Acaba em ciclo avaliativo da UNIR

Parte A:

A2 - Colocar para todos

A3 - Mudar a pergunta: Qual o seu Pólo EAD

A4 - Colocar o código do curso (inep) e separar pro campus

A4, A5, A6, A7, A8, A9: Colocar que tipo de Aluno.

A5- Separa o que é EAD e presencial

A8 - Ser a primeira pergunta

Parte B

B2: Igual ao docente e colocar outros sites (cpav e manual aluno)

B3: Qual o seu conhecimento sobre as Políticas Gerais para o Ensino Pesquisa e
Extensão:

- Alterar a escala: Muito boa = muito bom

B4 - Igual ao docente

B6 e B7 - Retirar

B8 - Igual docente (B7)

Parte C

C1- Avaliar o aspecto legal: Orientação sexual

C4 - Retirar

Comunidade externa:

Mensagem inicial: Prezado Cidadão

Começar em Pedimos sua colaboração...



Agradecer só no final

A1 - Igual aos outros

Parte B

Mensagem: Colocar acento em rápido

B1:

- Colocar o ultimo item assim: Estímulo aos estudantes ou à comunidade escolar na
continuidade dos estudos

B2:

- Os itens 1 e 2 transformar nesse: O perfil do concurso atende as necessidade da
população

- Retirar o último item

- Acrescentar: Há um impacto econômico perceptível (colocar em aluno e técnico)

B3: Você conhece algum projeto ofertado pela UNIR a comunidade?

( )Sim ( ) Não

B3.1: Você participa ou participou de algum projeto ofertado pela UNIR a comunidade?

( )sim e ( ) não

B5: Você sabe onde buscar informações referentes ao cursos presenciais e a distância
ofertados pela UNIR?

( ) Sim ( )não

B6: Você sabe onde buscar informações referentes ao cursos de educação a distância
ofertados pela UNIR?

( ) sim ( ) não

B7: Você sabe como ingressar nos programas de especialização, mestrado ou doutorado
ofertados pela UNIR?

() Sim ()Não

B8: Como você obteve informações acerca da UNIR?

() Familiares () amigos ( )Mídias sociais ( ) Televisão ( )Rádio

B9: Arrumar: Deixe um comentário que você considere importante...


