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RESOLUQAO N'79I2020-CEPE, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Aprova a Resolução do Processo de
Autoavaliação da Pós-Graduação da
Unioeste.

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião ordinária realizada no dia 10
de setembro de 2020,

considerando a CR n'0044/2020, de 22 de junho de 2020,

RESOLVE:

Art. 1'provar conforme anexo desta Resolução, a Resolução do
Processo de Autoavaliação da Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná —UNIOESTE.

Art. 2'sta Resolução entra em vigor nesta data.

Cascavel, 10 de setembro de 2020.

MAR RIBEIRO DE MELLO
Presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão em exercício
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Processo de Autoavaliação da Pós-Graduação da Universidade Estadual
Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Das finalidades: conceitos e objetivos

Art. 1'sta Resolu ão tem orp objetivo instituir o processo de autoavalia ão dos
programas de pós-graduação (PPGs) da Unioeste

oava iaçao dos
, para detectar pontos fortes e

a g p e er oportunidades e metas objetivas dea es, iscriminar fra ilidades e r v
me oria e médio e longo prazo.

g1' autoavaliação é um rocesso de a
contexto

autoanalise que possibilita a reflexão sobre
con e o e as políticas adotadas pelos pro ramas a ag amas, a partir da sistematização dos

de trajetórias e de I

evam a omadas de decisão visando a opossiveis mudanças, retificação
i s e e p anos e metas traçados institucionalmente.

g2' autoavaliação constitui processo avaliativova iativo conceituado e autogerido pela

docentes, discentes e re
i a e aca emica, com a artici a ãop p ç o de distintos atores, sendo eles:

n es, iscentes, egressos, agentes técnicos e membros externos.

53' g p eceitos eticos respeitando a individualidade eg3' autoavaliação deve se uir os recei
os irei os a privacidade, preservando a inte ridad
processos.

n egri a e dos sujeitos participantes dos

Art. 2'2 0 processo de autoavaliação dos PPGs da Unioeste deve estar alins a nioeste deve estar ali hado ao

fundamentos e procedimentos a serem observados.
i uciona ( ) e instituído com defini ão de rincí

Art. 3' autoavaliação será desenvolvida por cada Pro rama de ós-
(PPG) t to

a ivos a sua inserção social e internacional e as suas escolhas científicas.

$ 1 Os principios ético-científicos, de transparência, res onsacia, responsabilidade, privacidade,ia,, egridade do processo, veracidadeia, ges ao emocrática inte
i a e e igni ade devem conduzir todo o

7

i a '
processo de autoavaliação por parte

issoes e utoavaliação de cada Programa de pós-graduação (CAA-PPG).

g2's programas, ao delinearem o Processo de Aso de Autoavaliação, devem considerar
esi os e i ens estabelecidos na ficha de avaliação vigente (DAV/CAPES'i

que, no seu conjunto, representam os ingredientes dengre ien es e qualidade considerados
pois a avaliação externa se mantém

consonância e articulação com a Autoavaliação.
atuando em

ANEXO DA RESOLUÇAO N'79/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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www.unioeste.brg3's programas devem considerar que os documentos de Área são referência,
tanto na elaboração e submissão de propostas de cursos novos, quanto na avaliação
dos cursos em funcionamento.

g4' preparação, a implementação, a divulgação, o uso dos resultados e a meta-
avaliação devem criar condições para que toda a comunidade acadêmica se perceba
representada.

Da Operacionalização da Técnica da Autoavaliação

Art. 4'abe a cada PPG constituir a Comissão de Autoavaliação do
Programa (CAA-PPG), com tempo de mandato definido pelo próprio Programa, para
realizar o processo de autoavaliação.

g1' CAA-PPG será constituída por:

I- representante docente;

II - representante discente;

III- representante de discente egresso;

IV —representante de agentes técnicos;

V- representante de membros externos.

g2'ompete a CAA-PPG:

I —coordenar todas as fases do Processo de Autoavaliação do Programa
(preparação, implementação, divulgação, uso dos resultados e meta-
avaliação).

II — definir princípios, procedimentos e estratégias da Autoavaliação do
Programa.

III -elaborar os instrumentos avaliativos a serem utilizados por docentes,
discentes, agentes técnicos, egressos e membros externos.

IV —sistematizar os dados para a elaboração de relatórios.

V —apresentar os dados ao Colegiado do Programa.

Vll - orientar e coordenar as etapas seguintes de tomadas de decisões a partir
dos dados do relatório, ouvida a instância colegiada do Programa.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'79/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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Vlll —desenvolver o relatório final do Processo.

g3' composição da CAA-PPG deve ser aprovada pelo Colegiado do Programa.

Art. 5'0 processo de autoavaliaçãoda CAA-PPG deve contemplar as fases de:
Políticas e Preparação; Implementação e Procedimentos; Divulgação de Resultados;
Uso dos Resultados e Meta-Avaliação.

g 1' etapa de Políticas e Preparação contempla a designação da CAA-PPG, bem
como, a sensibilização dos atores envolvidos na participação de todos os processos.

g 2's atribuições da Comissão nessa etapa são:

I —Definir com clareza sua missão e planejamento estratégico, com metas e
objetivos de médio e longo prazos, revelando a identidade do Programa.

II —Propor aspectos e princípios que nortearão a Autoavaliação da qualidade
do Programa.

III —Propor abordagens e procedimentos metodológicos que possam focalizar
o discente, o evadido, o egresso, a Autoavaliação do docente, a Autoavaliação
do corpo técnico e os instrumentos de avaliação.

IV —Definir critérios de avaliação, preferencialmente com escalas, que serão
adotados.

V —Definir o uso dos resultados, quais os responsáveis pela tomada das
decisões, como a implementação delas será acompanhada e avaliada e qual a
periodicidade de coleta dos dados.

g 3' Programa deve elaborar tecnicamente seu projeto de Autoavaliação, podendo
constar as seguintes seções: objetivos; estratégias; métodos e técnicas,
instrumentos, formas de análise, frequência de coleta; cronograma; recursos; equipe
de implementação e responsabilidades; formas de disseminação e de monitoramento
do uso dos resultados.

g 4'A etapa de Implementação e Procedimentos compreende a coleta de dados
referente a todas as dimensões previstas na Autoavaliação.

I —A coleta de dados tem como base os dados inseridos na Plataforma Sucupira;
questionários respondidos por alunos, docentes, agentes técnicos, egressos e
membros externos; demais fontes de dados de cada programa e área do
conhecimento.

ANEXO DA RESOLUÇÂO N'79/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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II —Os dados devem ser sistematizados conforms con orme metodologia de tratamento

etapa de Divulgação de Resultados deve ser clara e o~ 5'A
acessível a todos os públicos-alvo, por difere
tempo hábil q demonstr a t d d

It cl b CI P

g6'Acta ade Up so dos Resultados deve ser incentivada
para direcionar as metas d d g

n iva a, monitorada e utilizada

estratégico.
as e ca a Programa na eas g elaboraçao de seu planejamento

etapa de Meta-Avaliação corresponde a avalia ãg 7'A
Iicl cl d ifi o CI I clo nive e qualidade da ró ria

o, o nive e qualidade com ue se "
suficiência do sistem a para o que se propõem.

q se desenvolveu o processo e a

I —Nesta fase o Pro ramg a deve avaliar se os instrumentos roc
processos empregados na Auto I ç ade
clareza o estad d rt d

u oava iação foram ade
o a a e o Programa.

adequados para mostrar com

II -A Autoavaliaçao deve captar a dimensão ob etivaf Idd d P f

pais.
para a en er as necessidades de desenvolvimento do

Art. 6'A CAA-PPG e o Colegiado do pro rama devog o o p p

de divulgação.
sso e utoavaliação na á inp g a do Programa e em outros meios

Art. 7' CAA-PPG e o Colegiado devem enca
o rograma a Comissão de Autoavalia ão

P P CI (CAA PRP
n

PG).

g 1' primeiro relatório deve ser encaminhado a CAA-
ano do quadriênio em vi ência

min a o a CAA-PRPPG no final do primeiro
em vigencia, com a finalidade de acom anhar

esta implementando e as recom d
pan ar como o programa

recomen ações realizadas na última
o es ra egico para atendê-las.

g 2'O se undo relag tório deve ser encaminhado a CAA-PRPP
cio t io ocl cl

T o d Á d C
no o qua riênio em vi ência

s a apes, com a finalid ade de identificar se o programa está

ANEXO DA RESOLUÇAO N'79/2020-CE PE, de 10 de setembro de 2020.
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303 0 segundo relatório o processo de autoava
g o e delineamento de açõe f tsição os dados erados

ser

Art. 8' roceprocesso de autoavaliação dos PPGs p ""

AA-PRPPG terá mandato de dois (02) anosS1oA CAA-

g2'A CAA-PRPPG será formada, refera, pre erencialmente, por pelo menos:

I- um representante docente de cadae cada área do conhecimento dos PPGs

II- um representante discente de cadae cada área do conhecimento dos PPGs.
7

III- um representante de discentes egressos I

IV- um representante dos agentes técnicos

V- um representante da PRPPG

Vl- um re resentap nte da Comissão Permanente de Aen e e utoavaliação da Unioeste.

AA-PRPPG tem as seguintes atribuições:3' CAA-

I- atuar na suumarizaçao e no diagnóstico dos resultad uo ço
Graduação na instituição.

assegurar a qualidade e a gestao do Sistema de Pós-

II-—analisar os relatórios dosos processos autoavaliativos
e suas perspectivas, p

quanto aos seus aspectos

Programas.
ara pro or estrp atégias de acompanhamento aos

Art. 9' ós ap realização do diagnóstico, a CAA-P po p
o, me io e longo razo n

r aos

possiveis problemas identificados.
p zo, necessárias para resolver os

$1'A avaliação da CAA-PRPPG observaráo servará nos seguintes descritores:

I- Diretrizes ara a rep alizaçao da Autoavaliaça d Po os rog ramas;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'79/2020-CE PE, de 10 de setembro de 2020.




