
Dimensões institucionais consideradas na autoavalia ção 

1. A missão e o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 

Trata da articulação entre o PDI e PPI (Projeto Político Pedagógico Institucional), entre o PDI e a Avaliação 
Institucional (Interna e Externa) e a aderência com a realidade institucional. 

2. A política para Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

Trata do PPI, PPC (Projeto Político Pedagógico de Curso) e da articulação entre ambos, no que se refere 
ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação e suas formas de operacionalização. 

3. A responsabilidade social - Finalidade e correlações com o cenário externo 

Trata da contribuição da instituição em relação à inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, a 
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e, 
principalmente, da responsabilidade social com a qualidade do Ensino e da Extensão 

4. Comunicação com a sociedade - Comunidade Interna e Externa 

Trata da comunicação interna (dos canais de comunicação e sistemas de informações dentro da 
comunidade acadêmica) e da comunicação externa (dos canais de comunicação, sistemas de informações 
e imagem pública de Instituição). 

5. As políticas para pessoal: corpo docente e técnico 

Trata do perfil (titulação e produção científica) e das condições de trabalho (regime, plano de carreira e 
política de capacitação) do corpo docente; do perfil (formação e experiência) e das condições de trabalho 
(plano de carreira e política de capacitação) do corpo técnico-administrativo. 

6. Organização e gestão da instituição 

Trata da gestão da Instituição e da representatividade e autonomia dos órgãos colegiados, tanto superiores 
quanto os conselhos de curso. 

7. Infra-estrutura física e tecnológica 

Trata do espaço físico, dos equipamentos, dos serviços de manutenção, conservação e apoio logístico às 
atividades acadêmicas e administrativas, da biblioteca (espaço físico, acervo, nível de informatização e 
recursos humanos) e dos laboratórios (expansão do espaço físico, manutenção e atualização tecnológica). 

8. Planejamento e Avaliação - Auto-Avaliação 

Trata da Auto-Avaliação ou Avaliação Interna no que diz respeito a participação da comunidade 
acadêmica, divulgação e análise dos resultados; das ações acadêmicas e administrativas em funções dos 
seus resultados; da Avaliação Externa no que se refere as ações acadêmico-administrativas em funções 
dos seus resultados aferidos pelo MEC e a articulação entre os resultados dessas duas avaliações: Interna 
e Externa. 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 

Trata dos programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente (por exemplo, bolsas de 
desconto, PROUNI, realização de eventos científicos, culturais e técnicos), das condições que a instituição 
oferece ao discente (como acervo bibliográfico, recursos tecnológicos para pesquisa online, incentivos a 
iniciação científica, a monitoria, a extensão, sistema de registro informatizado, condições de locomoção 
para estudantes com necessidades especiais etc.) e programa de acompanhamento aos alunos egressos 
(banco de dados, canais de comunicação e sistema de informação). 

10. Sustentabilidade Financeira - compromissos de investimentos e manutenção 

Trata da captação e alocação de recursos e sua aplicação em manutenção, expansão física, tecnológica e 
em recursos humanos. 

 


