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SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DEPOSITADO NO E-MEC EM 31/03/2020, 
CONFORME NOTA TÉCNICA 065/2014 – INEP/DAES/CONAES 

 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Considerando as normativas relacionadas ao envio dos relatórios parciais 

correspondentes aos períodos de cada ciclo avaliativo (de duração de três anos), 

apresentamos o relatório referente às atividades desenvolvidas pela Comissão 

Própria de Avaliação Institucional − CPA e suas Comissões Setoriais no decorrer 

de 2019.   

Destaca-se que o plano de ações e as deliberações são tomados a partir das 

orientações elaboradas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES e demais diretrizes encaminhadas, tanto pelo MEC, quanto 

pela Comissão Estadual de Avaliação Institucional − CEA1, considerando as 

políticas definidas e aprovadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 

assim como no Projeto Político Pedagógico Institucional, documentos balizadores 

e que devem estar em constante análise e revisão.  

O Projeto de Avaliação Institucional da Unioeste, para o ciclo avaliativo 2018-

2020, foi aprovado pela Resolução 024/2018 – COU, com o objetivo de “consolidar 

o processo de avaliação participativa e formativa, em busca do autoconhecimento 

e do aperfeiçoamento institucional, em todas as suas dimensões”. Para alcançar 

esse objetivo, firmou-se um compromisso, entre os membros das comissões 

setoriais e da comissão central. para a adoção de mecanismos que pudessem 

garantir a integração dos instrumentos de Avaliação Institucional e do PDI, como 

uma forma de consolidar a avaliação como processo contínuo e permanente. 

Este relatório parcial de autoavaliação institucional tem o objetivo de 

apresentar informações relativas ao período de março de 2019 a março de 2020, 

das ações desenvolvidas pela CPA, atendendo aos dispositivos legais internos e 

externos, pois, para além de serem instrumentos regularizadores, são necessários 

para subsidiar e nortear os trabalhos das Comissões, instituídas para 

desenvolverem os processos de autoavaliação da Unioeste. 

                                                
1 Objetivando subsidiar o Conselho Estadual de Educação e contribuir com a SETI na “criação e implementação de políticas 
de educação superior do Paraná”, a Comissão Estadual de Avaliação Institucional/CEA/SETI, decidiu pela integração dos 
instrumentos avaliativos utilizados pelo Sistema Estadual ao Sistema Federal, como forma de contribuir e uniformizar as 
ações com ênfase no conceito de avaliação essencialmente pedagógico e formador de autoconhecimento institucional e das 
pessoas que compõem esse espaço, com o compromisso fundamental voltado para a melhoria contínua das Instituições 
Estaduais de Educação Superior. http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=34 
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2 METODOLOGIA 
 

Considerando que as duas primeiras etapas previstas no Projeto de 

Avaliação Institucional para o ciclo avaliativo 2018-2020, foram realizadas no 

primeiro ano de implantação do projeto, em 2019 deu-se início à terceira etapa, 

com as seguintes ações: 

 

Terceira etapa do cronograma previsto no projeto para o ciclo 
autoavaliativo 2018-2020: 

  

Desenvolvimento – (nesta etapa, dividiu-se as tarefas em três 

momentos):  

a)  Organização e apoio às Comissões Setoriais, por meio de reuniões, 

palestras e fóruns para debater a temática da avaliação e autoavaliação 

institucional. Além da confecção de folders para a distribuição na comunidade 

interna e externa e divulgação dos relatórios e projeto de autoavaliação na página 

da UNIOESTE e demais canais.  

b) Levantamento de dados e informações por meio da preparação dos 

instrumentos para aplicação da autoavaliação institucional (questionários, 

relatórios, base de dados). Manutenção do sistema institucional de coleta e 

armazenamento de dados para emissão de relatórios diversos e atendimento dos 

prazos legais. Posteriormente a aplicação dos questionários a todos os segmentos 

e acompanhamento da participação dos públicos alvo.    

c) Análise de dados e elaboração dos relatórios parciais, corrigindo as lacunas 

percebidas ao longo da aplicação do projeto e desenvolvimento de novas estratégias de 

ações, quando for o caso. 

A quarta e última etapa que está prevista no projeto será desenvolvida ao 

longo de 2020 e o primeiro bimestre de 2021.  
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3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
 
3.1 FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO ANTERIOR 

 

Como no cronograma estabelecido para o ano de 2018, a proposta era 

realizar apresentação dos resultados do ciclo anteriores em todas as unidades, 

apenas no campus de Marechal Cândido Rondon e no campus de Toledo não havia 

sido possível realizar a reunião setorial naquele ano, devido a conflito de agendas. 

Assim, em deliberação conjunta entre a comissão setorial e a CPA, decidiu-se que 

essa apresentação ocorreria no primeiro trimestre de 2019, fechando assim o 

período de apresentações dos resultados dos questionários aplicados no ciclo 

avaliativo anterior. 

A sensibilização da comunidade acadêmica com a apresentação do relatório 

final e resultados de questionários aplicados, bem como do projeto para o novo 

ciclo autoavaliativo, impulsionou novas demandas que poderiam ser atendidas, 

parcialmente, em 2019, para posterior inclusão em projetos futuros, especialmente 

no que tange a necessidade de envolvimento dos gestores, de garantia de espaços 

dentro do calendário acadêmico para discutir os projetos avaliativos e sua 

integração com os documentos institucionais e de adoção da política permanente 

de avaliação institucional, que vise a totalidade institucional, partindo do princípio 

da avaliação processual como uma ferramenta de suporte à gestão e a comunidade 

acadêmica como um todo, com característica formativa, não punitiva e de 

superação dos limites e fragilidades detectados em cada fase.  

 
3.2 REUNIÕES REALIZADAS EM 2019 

3.2.1 Abertura dos trabalhos do ano letivo de 2019 
 

Para além das demandas já apresentadas no projeto avaliativo, que 

deveriam ser desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2019, a Unioeste, assim 

como as demais instituições estaduais de ensino superior do Estado do Paraná 

passou, pela primeira vez, pelo processo de Avaliação Externa, com visitas in loco 

de avaliadores designados pelo Estado, cujo cronograma seria decidido pela 

Comissão Estadual de Avaliação Institucional, em conjunto com o Conselho 

Estadual de Educação, em atenção ao determinado na Deliberação 001/2017-CEE, 

que fixa normas para as Instituições de Educação Superior mantidas pelo Poder 
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Público Estadual e Municipal do Estado do Paraná e dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições e de seus cursos. 

Assim, além da conclusão das apresentações dos resultados do ciclo 

avaliativo anterior e do projeto atual, foram encaminhadas às comissões setoriais 

as documentações referente a juntada de documentos necessários para o processo 

de Avaliação Externa, o qual foi coordenado pela Diretoria de Avaliação 

Institucional, com a participação da CPA e das comissões setoriais, visando integrar 

todos os documentos, ações e planejamento de atividades que otimizassem o 

processo e evitassem conflitos de agendas ou duplicidade de atividades. 

Nesse período, foi feito o levantamento, check list de todos os documentos 

que seriam necessários e, aqueles que não estavam disponibilizados de forma 

digital, foram incluídos ao processo para digitalização, pois toda a documentação 

foi encaminhada via sistema eletrônico. Assim, criou-se um link para acesso aos 

documentos diretamente na página dos setores responsáveis pela sua organização 

e atualização, quando fosse o caso. 

O primeiro semestre de 2019 ficou dedicado a análise dessas 

documentações e adequação ou justificativas daqueles itens que precisariam estar 

no processo, mas que dependem de outras instâncias para definição como, por 

exemplo, os laudos de vigilância sanitária e de corpo de bombeiros, que são anuais 

e têm um processo burocrático lento para execução. A seguir incluímos a ata da 

reunião que definiu as estratégias para as atividades de 2019, além de 

apresentação de atividades ocorridas em cada unidade. 

 
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL - CPA 
 
 
Às noves horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, 
em atendimento ao edital 03/2019 − CPA, reuniram-se na sala de vídeo conferência 
da Reitoria os coordenadores das Comissões Setoriais de Avaliação Institucional 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. Estiveram presentes 
Christiano Julio Pilger de Brito (Reitoria), Sandra Regina Fernandes de 
Albuquerque, Gustavo Kiyonsen Nakayama (campus de Cascavel), Clério Plein e 
Nilsa Maria Guarda Cantarle (campus de Francisco Beltrão), Gustavo Biasoli Alves 
(campus Toledo), Salatiel de Godoy (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) 
Dilce Maria Simões dos Santos (Núcleo Regional de Educação de Cascavel) e Nelci 
Janete dos Santos Nardelli (Diretoria de Avaliação Institucional). Participaram da 
reunião por meio de vídeo conferência Janaina Aparecida de Mattos Almeida 
(campus de Foz do Iguaçu) e José Edézio da Cunha e Ana Paula Deves Rufino 
(campus de Marechal Cândido Rondon). 1. Ordem do dia: 1.1 Instalação das 
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novas Comissões Setoriais – Coordenações, foi realizada a apresentação dos 
novos membros das Comissões Setoriais de Avaliação Institucional. 1.2 Eleição da 
presidência e suplência da Comissão Própria de Avaliação Institucional, tendo sido 
eleito como presidente Gustavo Biasoli Alves (Comissão Setorial do campus de 
Toledo) e como suplente Clério Plein (Comissão Setorial do campus de Francisco 
Beltrão). 1.3 Relato sobre as ações das Comissões Setoriais no primeiro 
semestre/2019 – Análise dos resultados do último ciclo avaliativo; observada a 
dificuldade dos coordenadores de conciliar esta atividade com as demais 
demandas dos respectivos setores de atuação, ficou estipulado como prazo final 
30 de junho para a elaboração dos relatos a partir da análise quantitativa e 
qualificativa dos relatórios dos questionários da avaliação institucional aplicados no 
ciclo anterior. O coordenador da Comissão Setorial do campus de Francisco 
Beltrão, Clério Plein apresentou a estratégia adotada para a divulgação dos 
questionários e o fortalecimento da cultura avaliativa na unidade. Relatou que num 
primeiro momento, foi realizado um trabalho juntamente com os coordenadores de 
curso para que estes, em acordo com alguns professores, utilizassem parte de suas 
aulas para que os alunos pudessem preencher os questionários de avaliação. 
Combinou-se que isso seria feito em pelo menos duas turmas de cada curso. Esta 
estratégia gerou bons resultados, uma vez que a participação dos discentes do 
campus chegou em 16%, muito além dos 2% registrados na avaliação anterior. 
Neste processo, a emissão dos relatórios parciais para acompanhar a evolução das 
estatísticas (por campus e por centro) foi um instrumento fundamental para a 
Comissão Setorial estimular e ampliar a participação. A partir do acompanhamento 
das estatísticas de adesão ao longo da pesquisa foi possível direcionar e 
intensificar a atuação nos centros com baixa adesão. No segundo momento o foco 
foi na devolutiva dos resultados. De posse dos relatórios finais emitidos (por 
campus, por centro e por curso), a Comissão Setorial novamente contatou os 
diretores de centro e coordenadores de curso para que os mesmos pudessem 
utilizar os resultados nos seus processos de planejamento. Esses relatórios estão 
sendo utilizados pela Administração do Campus, pela Assessoria Pedagógica e por 
alguns Núcleos Docentes Estruturantes como material de apoio para traçar 
estratégias de atuação. 1.4 Avaliação e Aplicação dos questionários à comunidade 
externa; na sequência foi debatida a demanda de estruturação dos questionários 
que serão disponibilizados à comunidade externa. A representante do Núcleo 
Regional de Educação de Cascavel, Dilce Santos se prontificou para estar 
auxiliando nesta etapa de reelaboração do questionário e na logística de sua 
aplicação. 1.5 Avaliação e Aplicação dos questionários destinados aos pacientes 
do HUOP, foram discutidas as particularidades dos diferentes setores de 
atendimento do Hospital Universitário, e da necessidade de adaptar as perguntas 
aos diferentes tipos de pacientes. O coordenador da Comissão Setorial do HUOP, 
Salatiel de Godoy comentou o andamento da organização dos membros da 
comissão para atender esta demanda. 2. Comunicações: 2.1 Encerramento do 
período de avaliação discente: os coordenadores das comissões setoriais 
expuseram as estratégias que foram adotadas para a divulgação dos questionários 
destinados aos estudantes. Com isso, foi discutida a problemática da adesão dos 
participantes e o período de disponibilidade para participação. 2.2 Reabertura do 
período de avaliação discente em diferentes datas, para analisar o período mais 
eficaz:  foi consenso o encerramento definitivo desta primeira etapa do atual ciclo 
avaliativo e retomar a pesquisa com os discentes somente no próximo ano. 2.3 
Demanda da PROGRAD relacionada à aplicação dos questionários 
socioeconômicos aplicados aos vestibulandos: foi decidido que a CPA somente irá 
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auxiliar na reestruturação desses questionários, enviando como sugestão à Pró-
Reitoria de Graduação, uma vez que esta demanda não está prevista nas 
atribuições da CPA. 2.4 Outros assuntos: foi encaminhada a atividade de enviar ao 
COU o pedido de retificação do cronograma previsto no Projeto de Autoavaliação 
Institucional vigente, mediante algumas lacunas observadas. Foram discutidas, 
também, alternativas para ampliar a visibilidade da Avaliação Institucional na 
Unioeste, como materiais gráficos, realização de eventos acadêmicos que debatam 
o tema dentre outros. Vencidas as pautas, a Diretora de Avaliação Institucional 
encerrou a reunião, eu, Guilherme Medeiros redigi esta Ata que segue assinada 
por todos os participantes. 
 

3.2.2 Cronograma de visita dos avaliadores externos 
 
 

A Comissão Estadual de Avaliação Institucional - CEA definiu que as visitas 

dos avaliadores externos deveriam ocorrer até o fim do primeiro semestre do ano 

letivo de 2019, visando concluir, ainda, naquele ano o processo de 

recredenciamento de todas as IEES de forma conjunta. Assim, para a Unioeste, 

ficaram definidas as datas de 8 e 12 do mês de julho de 2019 para a recepção dos 

avaliadores externos e dedicação exclusiva, da Diretoria de Avaliação Institucional 

e dos membros das comissões setoriais para acompanhamento e atendimento ao 

que fosse solicitado pelos avaliadores, para complementação de suas análises que 

já estavam sendo realizadas desde suas indicações, por meio da documentação 

depositada no processo virtual e que estava tramitando no âmbito do Estado. 

Foram designados para a Unioeste os seguintes avaliadores externos:  

1) Irineu Mario Colombo – Formação Acadêmica: Licenciatura em História 

(FAFI-Palmas); Especialização em História Econômica (FAFI-Patrocínio); 

Especialização em Gestão Pública (ENAP/IFPR); Mestrado em Educação 

(UFPR); Doutorado em História Social (UnB) e Pós Doutorado em História e 

Historiografia da Educação Profissional (UFPR). Atua no Instituto Federal do 

Paraná – IFPR, Câmpus Pinhais: Filosofia e no Câmpus de Curitiba no  

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 

2) Angelo Aparecido Priori - Formação Acadêmica: Graduação em História – 

UEL; Mestrado em História – UNESP; Doutorado em História e Sociedade: 

UNESP; Pós-Doutorado em História: UFMG. Atua na Universidade Estadual de 

Maringá – UEM, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 
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3) Vitor Hugo Zanette – Formação Acadêmica: Graduado em Ciências - Plena 

em Matemática -  UNICENTRO; Mestre em Estatística- UEL; Doutor em 

Manejo Florestal – UFPR. Atua na Universidade Estadual do Centro – 

UNICENTRO, no Departamento de Matemática. 

 

Os avaliadores informaram o roteiro básico de ações que pretendiam 

desenvolver em suas visitas e ficou definido o seguinte cronograma:  

 
Roteiro para a verificação in loco das condições institucionais com vistas ao 

Recredenciamento Institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE   

De 08 a 12/07/2019   

Data Período Trabalhos Objetivo Horário 
sugerido 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

08/jul Manhã 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Campus e CPA 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

9:30 h 

Reunião de Trabalho com o 
representante do Corpo 
Dirigente da IES 
responsável pela estrutura 
de ensino e Coordenadores 
do Curso. 

Explicitação da 
organização de oferta de 
cursos e a relação com a 
gestão da IES. 

11 h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

08/jul Tarde 

Reunião com Agentes 
Universitários 

Compreender o trabalho 
realizado pelos setores 
técnicos de apoio ao 
ensino. 

14h 

Reunião com Discentes 

Compreender a visão 
dos alunos sobre a 
instituição e sobre o 
ensino que recebem. 

15h 

Reunião com Docentes 

Compreender a visão 
dos docentes sobre a 
instituição e o ensino que 
ministram. 

16h 

Visita às instalações a 
critério da Comissão 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 

17h 
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alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 
demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

APÓS EQUIPE SE DESLOCA A CASCAVEL 
REITORIA 

09/jul Manhã 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente da IES, 
Pró-reitores e CPA 

Apresentações da 
Comissão, da CPA e das 
Pró-Reitorias - vídeo 
institucional.  

9h 

09/jul Manhã Trabalho interno da 
Comissão. 

Análise documental –  
PDI, PPP,Relatórios de 
Autoavaliação, Projetos 
de Autoavaliação, Plano 
Diretor 

10h 

09/jul Manhã Visita às instalações. A critério da Comissão  

INTERVALO PARA ALMOÇO 
CAMPUS DE CASCAVEL 

09/jul Tarde 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Campus 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

14h 

09/jul Tarde Reunião com Agentes 
Universitários 

Compreender o trabalho 
realizado pelos setores 
técnicos de apoio ao 
ensino. 

15h 

09/jul Tarde Reunião com Discentes 

Compreender a visão 
dos alunos sobre a 
instituição e sobre o 
ensino que recebem. 

16h 

09/jul Tarde Reunião com Docentes 

Compreender a visão 
dos docentes sobre a 
instituição e o ensino que 
ministram. 

17h 

09/jul Tarde Trabalho interno da 
Comissão 

Análise documental – 
Currículos dos docentes, 
PDI, PPC, PPP, Projeto 
de Autoavaliação, 
documentos de 
Secretaria de Ensino. 

18h 
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09/jul Tarde Visita às instalações. 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 
alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 
demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ - HUOP 

10/jul Manhã 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Hospital e CPA 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

9h 

10/jul Manhã 

Reunião com Agentes 
Universitários (Superior, 
Médio e Operacional) 

Compreender o trabalho 
realizado pelos 
profissionais da Carreira 
Técnica Universitária no 
contexto hospitalar 

10h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

10/jul Tarde Trabalho interno da 
Comissão. 

Análise documental – 
Plano Diretor, PDI, 
Relatório de 
Autoavaliação, Projetos 
Pedagógicos dos cursos 
afetos 

14h 

10/jul Tarde Visita às instalações. 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 
alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 
demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

A critério da 
Comissão 

CAMPUS DE TOLEDO 

11/jul Manhã 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Campus 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

08h 
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11/jul Manhã Reunião com Agentes 
Universitários 

Compreender o trabalho 
realizado pelos setores 
técnicos de apoio ao 
ensino. 

09h 

11/jul Manhã Reunião com Discentes 

Compreender a visão 
dos alunos sobre a 
instituição e sobre o 
ensino que recebem. 

10h 

11/jul Manhã Reunião com Docentes 

Compreender a visão 
dos docentes sobre a 
instituição e o ensino que 
ministram. 

11h 

11/jul Manhã Visita às instalações. 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 
alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 
demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

A critério da 
Comissão 

CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

11/jul Tarde 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Campus 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

14h 

11/jul Tarde Reunião com Agentes 
Universitários 

Compreender o trabalho 
realizado pelos setores 
técnicos de apoio ao 
ensino. 

15h 

11/jul Tarde Reunião com Discentes 

Compreender a visão 
dos alunos sobre a 
instituição e sobre o 
ensino que recebem. 

16h 

11/jul Tarde Reunião com Docentes. 

Compreender a visão 
dos docentes sobre a 
instituição e o ensino que 
ministram. 

17h 

11/jul Manhã Visita às instalações. 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 
alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 

A critério 
da 

Comissão 
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demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 

12/jul Manhã 

Instalação da Comissão de 
Avaliação Externa e 
Abertura dos trabalhos com 
o Corpo Dirigente do 
Campus 

Apresentações e 
explicitação da ordem 
dos trabalhos. 

08h 

12/jul Manhã Reunião com Agentes 
Universitários 

Compreender o trabalho 
realizado pelos setores 
técnicos de apoio ao 
ensino. 

09h 

12/jul Manhã Reunião com Discentes 

Compreender a visão 
dos alunos sobre a 
instituição e sobre o 
ensino que recebem. 

10h 

12/jul Manhã Reunião com Docentes. 

Compreender a visão 
dos docentes sobre a 
instituição e o ensino que 
ministram. 

11h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

12/jul Tarde 
Visita às instalações do 
Campus e ao PTI - a 
critério da Comissão 

Conhecer as instalações 
institucionais para a 
oferta de ensino - salas 
de aula, áreas de 
circulação, lazer e 
alimentação, de práticas 
especificas de ensino e 
demais laboratórios, 
biblioteca, setores de 
apoio, gabinetes de 
Direção, Coordenação e 
de Docentes. 

14h 

12/jul 

Tarde 

Fechamento dos trabalhos 
– trabalho interno da 
Comissão de verificação. 

Realizar o fechamento 
dos trabalhos referentes 
à visita de avaliação 
externa. A critério da 

Comissão 

12/jul Reunião de encerramento 
dos trabalhos. 

Reunião com Dirigentes 
para o encerramento 
dos trabalhos da visita 
de avaliação externa. 
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A Diretora de Avaliação Institucional juntamente aos coordenadores e 

representantes das comissões setoriais acompanharam os responsáveis pela 

avaliação externa, designados pela SETI, em cada uma das unidades.  

Na sequência incluímos, de forma breve, a apresentação de cada 

unidade e as fotos dos eventos ocorridos para que a avaliação externa ocorresse 

com a ampla participação da comunidade acadêmica. 

 

4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 
 

Em 10 de outubro de 1974, o prefeito Antônio de Paiva Cantelmo, por meio 

da Lei 477/74, cria a Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco 

Beltrão – FACIBEL, primeiro passo para a implantação de educação em nível 

superior em Francisco Beltrão. Essa Fundação contava também com a 

coparticipação do Centro Pastoral e Assistencial Dom Carlos, da Diocese de 

Palmas. A primeira aula inaugural da FACIBEL foi proferida pelo Bispo Dom 

Augustinho José Sartori no dia 05 de março de 1976.  

Após esta primeira conquista a sociedade do Sudoeste seguiu batalhando 

para transformar a FACIBEL em uma universidade pública até que, no ano de 1994, 

por meio da Lei nº 11.020, o Governador Mário Pereira autorizou repasse financeiro 

a FACIBEL até sua efetiva estadualização.  Os repasses foram efetivados por meio 

de convênios anuais que garantiam o repasse de recursos e, consequentemente, 

a gratuidade do ensino superior na região. No entanto, ainda não estava efetivada 

a universidade pública e gratuita do sudoeste do Paraná, a luta continuou. As 

opções encontradas para esta consolidação foi a vinculação, como campus, à uma 

das duas universidades mais próximas, geograficamente, a UNICENTRO ou a 

UNIOESTE. 

Os contatos com a Reitoria da UNIOESTE foram intensificados e em 17 de 

dezembro de 1996, o Conselho Universitário da UNIOESTE, conforme a Resolução 

nº 022/96-COU, aprova a criação do Campus de Francisco Beltrão. A lei estadual 

nº 12.235, de 24-07-1998, autoriza a criação do mais novo Campus da UNIOESTE. 

E, na sequência, o Governador Jaime Lerner, assina o Decreto nº 995, de 23 de 

junho de 1999, instituindo de fato o 5º Campus da UNIOESTE em Francisco 

Beltrão.  Inicialmente os cursos ofertados pela ainda FACIBEL eram: Economia 

Doméstica (implantando em 1976), Ciências Econômicas (implantado em 1985), 

Geografia e Pedagogia (implantados em1985 e 1994, respectivamente) 



19 
 

 

O Campus de Francisco Beltrão está localizado na região Sudoeste do 

Paraná que se limita a partir da margem esquerda do Rio Iguaçu, faz fronteira a 

Oeste com a Argentina e ao Sul com o Estado de Santa Catarina. 

Atualmente, o campus conta com 49 salas de aula e os cursos ofertados 

no Campus de Francisco Beltrão estão distribuídos em 03 (três) Centros cujos 

cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu são: Centro de Ciências Humanas – CCH 

Mestrado em Educação e Mestrado e Doutorado em Geografia; Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas – CCSA Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional; e 

Centro de Ciência da Saúde – CCS Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde. 

No ano de 2019 foram matriculados 1.611 alunos nos cursos de graduação 

e 184 alunos de pós-graduação (lato e stricto sensu).  
 

Reuniões ocorridas com os Avaliadores externos e a comunidade 
acadêmica do campus de Francisco Beltrão – 08 de julho de 2019 

 

Conversa com os representantes da PROGRAD e Direção de Centro 
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Conversa com os docentes 

 

Conversa com os agentes 
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Conversa com os discentes 

4.1 VISITA AOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO  
 

Em 09 de Setembro de 2019, o professor Clério Plein, vice-presidente da 

CPA, esteve no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Francisco Beltrão 

realizando um trabalho de apresentação do processo de avaliação institucional da 

Unioeste e divulgação dos questionários destinados à comunidade externa. 

Durante a apresentação da avaliação institucional, foi explicado como é sua 

verificação, modalidades e objetivos. A intenção é que se possa ter parâmetros de 

autoavaliação, que compete à comunidade acadêmica, a fim de mensurar como 

instituição de ensino superior. Além das avaliações de cursos de graduação 

(realizada pela comissão externa), e avaliação do desempenho dos estudantes por 

meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

A avaliação institucional pretende dimensionar os valores da universidade, 

sua política de ensino, organização, gestão, infraestrutura, e outros, para assim 

poder criar planos estratégicos de desenvolvimento. A apresentação dessa 

divulgação para o NRE possibilita a composição da comissão setorial e auxílio na 

produção de novas metodologias. 
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Vice-presidente da CPA, Clério Plein, divulga questionárui externo ao NRE de Francisco Beltrão 

 

 
Participação dos servidores do NRE de Francisco Beltrão 
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Ata assinada pelos presentes na reunião com o NRE – parte 1 
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Ata assinada pelos presentes na reunião com o NRE – parte 2 

 

 
Ata assinada pelos presentes na reunião com o NRE – parte 3 

 
  



25 
 

 

5 REITORIA 

 

A Reitoria da Unioeste é o órgão central e responsável pela execução das 

deliberações dos conselhos superiores da universidade, com sede na cidade de 

Cascavel, superintendendo todas as atividades universitárias, exercida pelo Reitor, 

coadjuvado pelo Vice-Reitor. Cabe ao Reitor supervisionar, promover, fiscalizar e 

coordenar a realização e o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, 

proporcionando aos órgãos coletivos e de execução os elementos necessários ao 

desempenho de suas funções, na forma da legislação que regula o funcionamento 

da Universidade. 

A abertura oficial das visitas in loco ocorreu na Reitoria da Universidade, 

com a participação dos Diretores Gerais de cada unidade, ou se representantes, 

dos servidores Agentes Universitários que atuam na Administração Superior e dos 

Pró-Reitores, com breve apresentação das atividades desenvolvidas por cada Pró-

Reitoria e, posteriormente, reuniões individualizadas com cada segmento. 

 
Reunião de abertura ados trabalhos na Universidade, com apresentação dos Avaliadores 
Externos pelo Coordenador da Comissão Estadual de Avaliação da Educação Superior, 

professo Mário Cândido de Athayde Júnior, ocorrida em 09 de julho de 2019  

 

Abertura dos trabalhos 
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Fala da Pró-Reitora de Graduação, Professora Elenita, representando o reitor 

 

 

Fala da Diretora de Avaliação Institucional 
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Participação dos agentes universitários 

 

Intérprete de Libras 
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Conversa com os representantes da área de Educação Ambiental, PROGRAD, Diretoria de Obras, 
Presidência da CPA e NTI, respectivamente, juntamente com a Diretora de Avaliação Institucional 

 

6 CAMPUS DE CASCAVEL 
 
 
 O histórico do Ensino Superior em Cascavel pode ser descrito de forma 

cronológica, a partir de 1968, quando o Ensino Superior passou a ser publicamente 

discutido por alguns segmentos da população de Cascavel.  

Com o Decreto Federal 70.521, de 15 de maio de 1972, foi autorizada a 

implantação da Fundação Universidade do Oeste do Paraná – FUOP, como 

entidade Mantenedora e se implantou os Cursos de Pedagogia, Matemática, 

Ciências de 1º Grau e Letras Português – Francês/Inglês.  

Em 1974, por meio do Decreto Federal 065/74, o nome da Fundação 

mantenedora foi alterado de Fundação Universidade do Oeste do Paraná – FUOP 

para Fundação Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel – 

FECIVEL, denominação mantida até o reconhecimento da Unioeste como 

Universidade Regional e multicampi e consequentemente transformada no atual 

Campus de Cascavel.  

Em 1994, com a transformação em Universidade, houve a expansão do 

Campus com a implantação dos cursos da área da saúde. Atualmente o Campus 
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de Cascavel tem 89 salas de aula, oferta 19 cursos de graduação, em 83 turmas, e 

16 cursos de pós-graduação, 18 Residências, distribuídos em 05 (cinco) Centros.  

Com relação aos Programas de Pós-Graduação o Campus conta com:   

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET: Energia da Agricultura 

(Mestrado) e em Engenharia Agrícola (Mestrado e Doutorado);  

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: Biociências e Saúde (Mestrado), 

em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (Mestrado) e em Odontologia 

(Mestrado); Residência Farmacêutica em Análise Clínicas; Residência 

Farmacêutica em Farmácia Hospitalar; Residência Farmacêutica em Farmácia 

Industrial; Residência em Vigilância em Saúde e Controle de Infecções; Residência 

em Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica; Residência em 

Fisioterapia em Terapia Intensiva; Residência em Fisioterapia Hospitalar;  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas: Mestrado em Administração 

(Modalidade Profissional) e em Contabilidade;  

Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas: Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas; Residência em Medicina de Emergência; Residência em Medicina 

Intensiva; Residência em Dermatologia; Residência Cirurgia Geral; Residência 

Médica em Pediatria; Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia; Residência 

Médica em Clínica Médica; Residência Médica em Cardiologia; Residência Médica 

em Ortopedia e Traumatologia; Residência Médica em Neurocirurgia;  

Centro de Educação, Comunicação e Artes: Mestrado em Educação e 

Programa em Letras (Mestrado e Doutorado). 

No ano de 2019 foram matriculados 5.182 alunos nos cursos de graduação 

destes 2.066 alunos são da modalidade à distância e 814 alunos de pós-graduação 

(lato e stricto sensu).  
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Reuniões ocorridas com a comunidade acadêmica e os gestores  

no Campus de Cascavel, em 09 de julho de 2019. 

 

Reunião com agentes, docentes e direção geral do campus de Cascavel 

 

Comunidade acadêmica participando da reunião (Agentes Universitários, Discentes e Docentes) 
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Participantes da reunião do campus de Cascavel (Diretor Geral, Diretores de Centro e 
Coordenadores de Núcleos/Setores) 

 

7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ 
 

Inaugurado em 31 de maio de 1989, como Hospital Regional de Cascavel, 

foi transformado em 27 de dezembro de 2000 em Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná – HUOP, por meio da Lei Estadual 13.029/2000. 

O Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais 

diversas áreas da saúde, com 238 leitos é o maior hospital público da região Oeste 

e Sudoeste do Paraná e atende uma população de aproximadamente dois milhões 

de habitantes, mas recebe pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato 

Grosso do Sul, e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. 

É um hospital de referência em alta complexidade para 119 municípios 

paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, com 100% de seus 

atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. Em 18 de janeiro de 2018 

foi credenciado mais um serviço de Alta Complexidade na área de Fissura 

Labiopalatal, por meio da Portaria nº 150/2018. 

Devido a sua posição geográfica, o HUOP atua como hospital estratégico, 

com a realização de atendimentos especializados nas áreas de cirurgia de cabeça 

e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, 
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nefrologia, neurologia (neurocirurgia), obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, pneumologia (cirurgia de tórax) reumatologia, urologia, 

cirurgia pediátrica, cardiopediatria, pediatria, entre outras. 
O Hospital oferece Residência em Medicina nas áreas de Cardiologia, 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Medicina da Família e 

Comunidade e Clínica Médica; Residência em Odontologia e Traumatologia Buco 

Maxilo Facial e Residência em Farmácia nas áreas de Análises Clínicas e Farmácia 

Hospitalar, e Enfermagem e Fisioterapia, com um total de 73 residentes. 

Por meio da Portaria Interministerial nº 50, de 03 de janeiro de 2005, o 

HUOP conquistou em nível federal, a condição de Hospital de Ensino, reforçando 

ainda mais sua importância regional. 

 

Reunião com as Direções Geral, Administrativa, Pedagógica e de Enfermagem, no Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, ocorreida em 10 de julho de 2019. 

 

 
Reunião com a Direção Geral do HUOP 
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Equipe do HUOP participa da reunião com a CPA 

 
 

 
Fala da Diretora de Avaliação Institucional 
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Participantes da reunião da CPA juntamente a Direção Geral do HUOP 

 
 
8 CAMPUS DE TOLEDO 
 

A história da educação superior no município de Toledo teve seu início no 

ano de 1980, quando foi criada a Fundação Municipal de Ensino Superior de Toledo 

– FUNEST, como mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas "Arnaldo 

Busato" – FACITOL. Os cursos pioneiros da FACITOL foram de Filosofia e Ciências 

Econômicas. Em 1986 foram implantados os cursos de Secretariado Executivo 

Bilíngue e Serviço Social.  

No ano de 1994, com a criação da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE, a FACITOL passou a integrá-la como Campus de Toledo.  

Atualmente, em termos de estrutura física, o Campus possui uma área construída 

de 23.824,99 m2. 

Atualmente, os cursos ofertados no Campus de Toledo estão distribuídos em 

03 (três) Centros, cujo cursos programas de pós-graduação stricto sensu são: 

Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCHS, cursos de pós-graduação stricto 

sensu em Ciências Sociais (Mestrado) e Filosofia (Mestrado e doutorado); Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Mestrado e Doutorado), Economia 

(mestrado) e Serviço Social (Mestrado), e Centro de Engenharias e Ciências Exatas 

– CECE, com os cursos de pós-graduação stricto sensu em Bioenergia (mestrado), 
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em Ciências Ambientais (mestrado), em Engenharia Química (mestrado e 

doutorado), em Química (mestrado) e Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 

(mestrado e doutorado). 

No ano de 2019, o Campus contou com 33 salas de aula, para um total de 

1.172 alunos matriculados nos cursos de graduação e 430 alunos de pós-

graduação (lato e stricto sensu).  
 

Reunião ocorrida com a comunidade acadêmica do Campus de Toledo,  
em 11 de julho de 2019. 

 
Reunião com a comunidade acadêmica de Toledo 

 

 
Acadêmicos do campus de Toledo participam de reunião com os Avaliadores Externos,  

a CPA e os gestores 
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9 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

A educação superior iniciou-se no município de Marechal Cândido Rondon 

por meio da instalação da Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido 

Rondon - FACIMAR, que foi criada por meio da Lei Municipal no 1.343/80, mantida 

pela FUNDEMAR – Fundação Educacional de Marechal Cândido Rondon. 

Inicialmente, os cursos autorizados e implantados foram Ciências Contábeis, 

História e Letras Português. A FACIMAR funcionava junto ao Colégio Estadual 

Antônio Maximiliano Ceretta, em um bloco que abrigava as salas de aula e o setor 

administrativo.  

A FACIMAR foi mantida pela FUNDEMAR, no período de sua criação até 

abril de 1987, com recursos dos acadêmicos e de subvenção econômica da 

Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon. 

Com a criação da UNIOESTE, a FACIMAR transformou-se em Campus da 

UNIOESTE. A área construída atualmente é de 24.715,79. Os cursos de 

graduação, organizados por meio de três Centros de conhecimento distintos, cujos 

os cursos de pós-graduação stricto sensu são: Centro de Ciências Agrárias – CCA, 

Programas de pós-graduação stricto sensu em Agronomia (mestrado e doutorado), 

em Desenvolvimento Rural Sustentável (mestrado e doutorado) e em Zootecnia 

(mestrado e doutorado); Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras – 

CCHEL, cursos de pós-graduação stricto sensu em Geografia (Mestrado) e em 

História (Mestrado e Doutorado). 

No ano de 2019, o campus contava com 30.000 m2 de área construída; com 

65 Laboratórios, 3 Estações Experimentais com 155 hectares e 44 salas de aula 

para atender 1.550 alunos matriculados nos cursos de graduação e 311 alunos de 

pós-graduação (lato e stricto sensu). 

 

9.1 ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   
 

Prosseguindo com a estratégia de visitas a todos os campi, o Presidente 

da Comissão Própria de Avaliação Institucional, professor Gustavo Biasoli Alves, 

esteve no campus de Marechal Cândido Rondo, reunido com a Comissão Setorial 

e representantes daquela unidade, para apresentar os resultados e debater sobre 

estratégias para otimizar o uso das ferramentas avaliativas. Estiveram presentes 

na reunião: José Edézio da Cunha (coordenador da Comissão Setorial), Ana Paula 
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Deves Rufino, Marcos Luis Ehrhardt, Dione Olesczuk Soutes, Germano de Paula, 

Odair José Kuhn; Maria do Carmo Pereira, Cleide Maria Marsaro Scherer e o 

presidente da Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA, Gustavo Biasoli 

Alves. 

Foram feitas as apresentações dos resultados e debatido sobre as 

dificuldades encontradas na operacionalização do sistema e, também, algumas 

discrepâncias entre a mobilização da comissão e o alcance da comunidade 

acadêmica, o que gerou dúvidas sobre os dados, sendo necessário aplicar, no 

próximo ciclo, uma forma de monitoramento permanente do percentual atingido 

com relatórios parciais, o que já estava sendo providenciando pela equipe do NTI 

e vem sendo aplicado ao longo deste ciclo avaliativo. 

 
Reunião com os Avaliadores Externos e Gestores no  

Campus de Marechal Cândido Rondon, ocorrida em 11 de julho de 2019  
 

 
Reunião com Direção Geral, de centro e equipe técnica 
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Participantes da reunião 

 

 
Participantes da reunião da CPA no campus de Marechal Cândido Rondon 
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Reunião em Marechal Cândido Rondon 

 
10 CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 
 

Criada pela FUNEFI – Fundação Educacional de Foz do Iguaçu, em 15 de 

dezembro 1978, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu – 

FACISA foi mantida pelo período de agosto de 1979 a abril de 1987. De abril a 

dezembro de 1987, a entidade mantenedora foi a Fundação Federação de 

Instituições do Ensino Superior do Oeste do Paraná, conforme Lei n.º 8.464/87.  

No ano de 1994, com a criação da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE, a FACISA passou a integrá-la como Campus de Foz do 

Iguaçu.  

Atualmente o campus conta com 31 salas de aula e os cursos ofertados 

estão distribuídos em 03 (três) Centros. Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

ofertados neste Campus são: Centro de Engenharias e Ciências Exatas – Mestrado 

em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos; Mestrado Profissional em 

Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade; Centro de Educação e Letras – Mestrado 

em Ensino; Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras; Mestrado; Mestrado em 

Saúde Pública em Região de Fronteira.  

No ano de 2019 foram matriculados 1.872 alunos nos cursos de graduação 

e 275 alunos de pós-graduação (lato e stricto sensu).  
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Reunião ocorrida no Campus de Foz do Iguaçu, em 12 de julho de 2019 

 
Equipe técnica, docentes e discentes em reunião 

 

 
Reunião da CPA no Campus de Foz do Iguaçu 
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Coffee Break após a reunião em Foz do Iguaçu, com produtos da Agricultura Familiar, projeto de 

extensão vinculado ao curso de Hotelaria do Campus de Foz do Iguaçu 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A confecção do segundo relatório parcial referente ao ciclo avaliativo 2018-

2020, traz informações específicas das atividades realizadas no âmbito das 

Comissões Setoriais e da Comissão Própria de Avaliação Institucional, ao longo de 

2019, visando cumprir a etapa de encaminhamento ao MEC, bem como realizar a 

divulgação das atividades previstas no projeto para realização do Processo 

Avaliativo referente a este ciclo avaliativo. 

Em 2019 a Unioeste passou pelo processo de consulta acadêmica para 

escolha dos gestores que deveriam assumir a Administração Superior, as Direções 

Gerais e de Centro de cada unidade, a partir de 2020. Assim, a aplicação dos 

questionários como uma das ferramentas para a avaliação da instituição, ficaram 

limitadas ao público externo (pacientes do Huop, egressos e sociedade em geral), 

permanecendo aberta até o primeiro semestre do ano subsequente. A última 

reunião da CPA, ocorrida em 2019 deliberou sobre como se dariam a aplicação 

desses questionários e as estratégias para o desenvolvimento das últimas 

atividades deste ciclo avaliativo, que se encerrariam em 2020, a qual está relatado 

na íntegra na ata disponibilizada a seguir:  

 

ATA Nº 03/2019 – Reunião das Comissões Setoriais de Avaliação 
Institucional da Unioeste 

Às noves horas do dia vinte e dois de novembro dois mil e dezenove, em 
atendimento ao edital 04/2019 − CPA, reuniram-se na sala de vídeo conferência da 
Reitoria os coordenadores das Comissões Setoriais de Avaliação Institucional da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. Estiveram presentes 
Christiano Julio Pilger de Brito (Reitoria), Cleya Aparecida Henz (CCET, campus de 
Cascavel), Yuri Steffann Borges Golfetto (DCE - campus de Cascavel), Clério Plein 
(vice-presidente da comissão e coordenador da comissão setorial do campus de 
Francisco Beltrão), Ilda de Fátima de Lourdes Oliveira (Núcleo Regional de 
Educação de Cascavel) e Nelci Janete dos Santos Nardelli (Diretora de Avaliação 
Institucional), Carlos Estevan de Souza Oya (PROPLAN – Diretoria de Avaliação 
Institucional), Verônica Rosemary de Oliveira (interprete - PEE) e Daniela Grando 
Scotton (Pró-Reitora de Planejamento). Participou da reunião por meio de vídeo 
conferência Janaina Aparecida de Mattos Almeida (campus de Foz do Iguaçu). Em 
razão da ausência do Presidente, a reunião foi coordenada pelo Vice-Presidente 
da CPA, com apoio da Diretora de Avaliação. 1. Ordem do dia: 1.1 Inversão de 
pauta, objetivando inteirar novos membros da CPA, sobre as ações desenvolvidas 
até o momento e, também, incluir na pauta os itens oriundos de novas demandas 
que surgiram após a emissão do Edital de convocação para esta reunião. Assim, a 
Diretora de Avaliação Institucional iniciou a apresentação aos novos membros das 
comissões setoriais a composição da CPA e a diferença entre suas atribuições e 
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as da Diretoria. Resumidamente, a primeira se trata de um órgão deliberativo, 
vinculada diretamente ao Conselho Universitário - COU, devendo submeter àquele 
conselho, à apreciação e aprovação, os relatórios finais de cada ciclo e os projetos 
para os ciclos subsequentes. Por sua vez, a Diretoria é um órgão executivo, 
vinculado a Pró-Reitoria de Planejamento que, além de administrar e representar a 
CPA, tem como principal atribuição a proposição de uma política de avaliação para 
a Universidade, com colaboração dos demais órgãos da Reitoria e unidades 
administrativas, além de subsidiar e acompanhar todo o processo de Avaliação 
Externa que, em conjunto com a Autoavaliação, integram a primeira modalidade de 
instrumentos de avaliação definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES (Lei 10.861/2004). A avaliação dos cursos de 
graduação, para reconhecimento e renovação do reconhecimento é acompanhada 
pela Pró-Reitoria de Graduação, com suporte da CPA no que tange aos relatórios 
necessários à inclusão dos processos individuais dos cursos avaliados. Além disso, 
a Diretora salientou o papel deliberativo da comissão, e o papel das setoriais em 
realizar os encaminhamentos das decisões tomadas pela CPA. Por fim, a servidora 
pontuou sobre a demanda atual que a comissão possui em relação ao relatório 
parcial de autoavaliação, que precisa ser depositado na plataforma do MEC em 
março de 2020 e descreveu, brevemente, sobre o processo de Avaliação Externa, 
realizada por avaliadores designados pela SETI, no período de 08 a 12 de julho, 
com visita em todas as unidades, acompanhadas pela Diretora de Avaliação e, em 
cada unidade, também pelo coordenador e representantes das comissões setoriais. 
Na sequência, foi realizada uma rodada de apresentação dos membros presentes 
e da Pró-Reitora de Planejamento, que agradeceu e parabenizou o empenho e a 
participação de todos nesse processo para o recredenciamento institucional da 
Unioeste que, em sua análise, foi um sucesso, pois culminou no parecer favorável, 
por parte dos avaliadores externos, para o recredenciamento da Universidade, 
aguardando apenas o desfecho por parte do Conselho Estadual de Educação, uma 
vez que o relatório é composto de dados quantitativos que culminam em nota e 
conceito para a Instituição, tanto da Avaliação Externa, quanto da Avaliação 
Interna. O professor Clério, Vice-Coordenador da CPA e Coordenador da comissão 
setorial do campus de Francisco Beltrão fez um breve relato sobre a experiência 
naquele campus, no processo de apresentação dos resultados da autoavaliação, 
especialmente aos Coordenadores dos Colegiados, aos quais foi disponibilizado os 
resultados dos questionários por curso, oportunizando debates tanto nos 
Conselhos de Centro, quanto no Conselho de Campus, com análise positiva ao 
processo autoavaliativo, em face dessa possibilidade de extrair relatórios das mais 
diversas formas, por meio do sistema Minos. O discente Yuri agradeceu a 
oportunidade de estar na comissão e se colocou à disposição para auxiliar no 
processo de divulgação dos questionários ao público externo, especialmente nas 
clínicas do campus de Cascavel, a exemplo do que está sendo aplicado no Hospital 
Universitário. A servidora Cleya Aparecida Henz explicou que veio para a reunião, 
a convite da Direção Geral, pois os representantes atuais do campus de Cascavel 
estavam com outros compromissos agendados e não puderam comparecer. Assim, 
ela aceitou o convite e se comprometeu em acompanhar junto a Direção Geral a 
indicação dos membros que efetivamente poderão acompanhar a comissão setorial 
daquele campus, uma vez que, com a mudança de gestão, a partir de 2020, alguns 
representantes poderão assumir outras atividades, além do fato do Diretor Geral 
precisar indicar um representante do campus, que representa a Direção Geral. 1.2 
Após as apresentações e relatos, passou-se aos itens de pauta, iniciando pela fala 
da Diretora de Avaliação Institucional, que descreveu o funcionamento dos ciclos 
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avaliativos trienais, para ambientar os novos membros da CPA e informar como 
eles acessam essas informações e podem acompanhar as etapas de realização 
das etapa do processo autoavaliativo, dos relatórios parciais e do relatório final. A 
servidora também comentou sobre a baixa participação dos alunos observada nas 
estatísticas, porém na categoria dos servidores foi bom e superou o limite mínimo 
estabelecido pelo COU, validando o processo. Na sequência, o acadêmico Yuri 
Golfetto relatou a experiência de aplicação de questionários internos de avaliação 
do curso de Ciências Contábeis, com certificação de horas extracurriculares para 
os alunos. O servidor Christiano questionou se essa forma de ‘premiação’ aos 
alunos, não implicaria em descrédito ao processo autoavaliativo, uma vez que a 
dinâmica da CPA é de incentivar a participação voluntária. A servidora Nelci Janete 
comentou que a política adotada pela CPA, para a construção de uma cultura 
avaliativa, de fato, implica na participação voluntária dos respondentes, contudo, a 
prática de certificar os participantes não é impeditivo para essa política e é razoável 
se pensar em adotá-la na CPA, uma vez que, ao responder os questionários ou 
outro instrumento avaliativo, é dada a oportunidade de conhecer melhor a 
Instituição e refletir sobre ela, característica própria dos espaços plurais que a 
Unioeste tem para debater diversas temáticas da sociedade, dentre elas a própria 
Universidade, podendo ser caracterizado como um projeto de extensão, por 
exemplo ou, até mesmo, de pesquisa, uma vez que os resultados dos processos 
avaliativos precisam ser analisados em algum momento e, essa análise, pode estar 
amparada em teorias que respaldem ou justifiquem a relevância do mesmo, como 
uma pesquisa acadêmica, por exemplo. Essa proposta de certificação ficou de ser 
analisada pela Diretoria de Avaliação, em conjunto com as Pró-Reitorias afetas e 
com o Núcleo de Tecnologia da Informação para, se caracterizada a viabilidade, 
aplicar a partir do próximo ano. O vice-presidente da CPA, Clério Plein, apresentou 
o seu posicionamento em relação ao perfil dos respondentes e a importância da 
manutenção do caráter voluntário da participação na autoavaliação. Falou um 
pouco sobre a experiência no campus de Francisco Beltrão, com a utilização dos 
filtros por centro e colegiado, direcionando os focos de atuação nos grupos com 
menor participação e de como isso resultou em um alcance maior dos alunos em 
relação aos demais campi. 1.3 o item 1.2 da pauta previa alterações para o 
cronograma de execução das atividades do ciclo trienal no projeto de autoavaliação 
institucional, com proposta de retificação do mesmo, em razão de não ter 
contemplado o ano de 2020 na íntegra, além da necessidade de adequação de 
algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo deste ano e que alterou a 
dinâmica do que estava previsto, por exemplo, a não aplicação do questionário 
avaliativo ao público interno neste ciclo, proposta que foi aprovada por 
unanimidade. 1.4 Em relação a aplicação dos questionários destinados à 
comunidade externa, o docente Clério Plein apresentou os resultados alcançados 
por meio da realização da reunião juntamente com a equipe do NRE de Francisco 
Beltrão, apresentando o processo de autoavalição e os questionários 
disponibilizado pela instituição através do sistema Minos. O vice-presidente 
acrescentou sobre a importância em ampliar o contato da Unioeste com a 
comunidade externa. 1.5 A servidora Nelci Janete apresentou as estatísticas da 
participação dos respondentes, sugerindo a manutenção dos questionários abertos 
até o primeiro semestre de 2020, com estratégias de divulgação em parceria com 
os NRE’s, conforme já iniciou este ano, além de visita às Associações Comerciais 
de cada cidade de abrangência da Unioeste. 1.6 Além da apresentação do 
quantitativo de respondentes do questionário destinado aos egressos, o vice-
presidente indicou a ausência de uma política de acompanhamento e avaliação dos 
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egressos, o que foi apontado pelos Avaliadores Externos, fazendo-se necessário 
pautar esse item a partir de 2020. A servidora Nelci Janete solicitou ao servidor 
Christiano, representante da Reitoria que atua no NTI, a viabilidade e criar na 
página da Unioeste um espaço para os Egressos, como forma de mantê-los 
conectados a Universidade e, também, de divulgação das atividades que eles 
possam ter interesse em participar, como os editais de pós-graduação, por 
exemplo. 2. Comunicações: 2.1 Tendo em vista as readequações previstas para 
a realização da autoavaliação da pós-graduação, por exigência da CAPES que, a 
partir de agora precisam estar interligados ao processo Autoavaliativo da 
Instituição, a Diretora de Avaliação Institucional descreveu os trâmites que foram 
realizados, mediados pela PRPPG, com reunião para apresentação de um modelo 
de questionário e projeto avaliativo realizado pelo Programa de Pós-Graduação de 
Saúde, do campus de Cascavel e, posteriormente, em uma reunião mais ampliada 
com todos os Coordenadores dos Programas e Assistentes de cada programa, 
onde foram apresentadas as dinâmicas de autoavaliação que são efetuadas 
atualmente e que abrange as Pós-Graduações, por meio do Diagnóstico Avaliativo 
da PRPPG que consta no relatório final do último ciclo avaliativo, além da 
possibilidade de aplicar o modelo de questionário apresentado para os Docentes 
da Pós-Graduação pelo sistema Minos, como forma de atender a demanda da 
CAPES, de integrar os processos autoavaliativos, fornecendo relatórios para 
análises futuras que possam demonstrar essa integração. Mediante a apreciação 
dos membros da comissão, optou-se por deixar a cargo de cada colegiado dos 
programas de mestrado e doutorado a criação e manutenção dos questionários via 
sistema institucional. Ficando, assim, as comissões setoriais responsáveis somente 
pela mediação e apoio. 2.2 Como último item de pauta, a Diretora de Avaliação 
apresentou a demanda encaminhada pela PROGRAD, referente ao pedido 
protocolado na C.R nº 57202/2019, onde o Conselho do Campus de Toledo aprova 
o encaminhamento ao CEPE da necessidade de criação de um questionário de 
avaliação docente. Decorrente dessa demanda, a PROGRAD faz consulta ao NTI 
para verificação da viabilidade dessa criação, junto ao Sistema de Gestão 
Acadêmica (Academus). Os responsáveis pelo sistema no NTI, por sua vez, 
informam sobre a viabilidade dessa criação pelo sistema Minos, a exemplo do que 
já se faz pela CPA para o processo autoavaliativo institucional, contudo, esclarece 
que não há possibilidade de realizar bloqueios no Academus, caso o acadêmico 
não preencha o questionário. Assim, a Diretora de Assuntos Acadêmicos remeteu 
à CPA, “para análise e parecer sobre a possibilidade de subsidiar a elaboração de 
um questionário de avaliação docente no âmbito institucional, a ser regulamentado 
e aplicado pelo sistema Minos integrado ao sistema Academus”. A CPA analisou o 
pedido na íntegra, solicitando esclarecimentos sobre a parte técnica ao servidor 
Christiano, o qual explicou que a utilização do Minos é de alcance de todos os 
servidores da Universidade, não necessitando a intermediação da CPA e sim  do 
NTI, que faz a liberação aos usuários, mediante solicitação por e-mail, com 
justificativa da aplicação do questionário. Diante dessa explicação, os membros da 
CPA se manifestaram pelo não envolvimento da comissão nesse processo, uma 
vez que se trata de um questionário específico, voltado ao desempenho docente, 
sendo que a elaboração das perguntas precisa ser realizada por um conjunto de 
fatores que envolvem os colegiados e as especificidades de cada curso, 
compreendendo, assim, que seria da alçada das Pró-Reitorias de Graduação, de 
Pós-Graduação e de Recursos Humanos essa elaboração e acompanhamento. 
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No segundo semestre de 2019 foi lançado o questionário para explicação 

da avaliação institucional à comunidade externa, permanecendo aberto para novas 

aplicações de respostas de agosto de 2019 até março de 2020, com possível 

prorrogação até o fim do primeiro semestre, em razão das dificuldades de alcance 

e divulgação das atividades no início de uma nova gestão, em que ocorrem diversas 

alterações na composição dos responsáveis por cada segmento, além da própria 

redefinição dos membros das comissões setoriais e, consequentemente, da CPA, 

processo que compromete, pelo menos, todo o primeiro trimestre do ano. 

No anexo incluímos o modelo de cartaz para divulgação dos questionários, 

com possibilidade de preenchimento posterior, para cada segmento ou público 

alcançado em determinado período.  
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