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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UVA 

Caros alunos, professores e servidores técnico-administrativos, 

A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (CPA/UVA) informa que estará aberto a estudantes de graduação, 

professores e servidores técnico-administrativos o Questionário de Avaliação 

Institucional, para que possam opinar sobre a qualidade de seus cursos, 

corpos docente e discente, coordenações e infraestrutura, como salas de aula, 

laboratórios, bibliotecas etc. 

O Questionário de Avaliação Institucional, composto de questões 

objetivas, referente ao semestre 2016.1, já estará disponível aos estudantes no 

Sistema Acadêmico, no Módulo Aluno. O Questionário é destinado a alunos 

veteranos e constituirá uma das etapas da matrícula no Semestre 2016.2, que 

será realizada no período de 6 a 10 de fevereiro de 2017.  

Os professores deverão responder ao Questionário de Avaliação 

Institucional por meio do Sistema Acadêmico, no Módulo Professor, até o dia 30 

de janeiro de 2017, quando termina o período de cadastramento das notas do 

Semestre 2016.1. Os professores que já fizeram o cadastro de disciplinas 

deverão acessar o Módulo Professor para responder ao Questionário. 

Os servidores técnico-administrativos poderão responder ao Questionário 

de Avaliação Institucional acessando link específico na página da UVA, em 

www.uvanet.br, a partir de 19 de janeiro de 2017. 

SOBRE A AVALIAÇÃO  

Por abranger diferentes aspectos da Universidade, o Questionário de 

Avaliação Institucional requer atenção no preenchimento. Dessa forma, o 

cuidado ao responder às perguntas é fundamental para obtermos um 

diagnóstico geral.  

Na avaliação, os alunos opinarão sobre os seguintes pontos: atuação dos 

docentes, atuação da coordenação e condições de funcionamento do curso 

http://www.uvanet.br/
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(infraestrutura, biblioteca, laboratório etc.). Já os professores avaliarão o 

conjunto de alunos das turmas para as quais ministram aulas e as condições de 

trabalho, além de também realizarem uma autoavaliação. 

Estima-se que o tempo necessário para o preenchimento do Questionário 

de Avaliação Institucional seja de aproximadamente 25 minutos. Dessa forma, 

recomenda-se evitar deixar para acessá-lo no último dia do prazo estabelecido. 

O processo de Avaliação Institucional da UVA é coordenado pela CPA, 

presidida pelo Prof. Igor Pimentel Gomes Fernandes Vieira. Da análise dos 

dados coletados resultará um relatórios cujo objetivo é subsidiar as decisões 

dos gestores no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela UVA. 

A participação de todos é fundamental para tornar o diagnóstico geral da 

Universidade o mais fiel possível à realidade, o que auxiliará nas políticas de 

melhoria da Universidade ao identificar pontos fortes e fracos e eventuais 

lacunas. 

IMPORTANTE 

A CPA só considerará as informações solicitadas no Questionário de 

Avaliação Institucional de forma consolidada – por curso, centro e geral – não 

tendo acesso às respostas individuais, sendo preservada a identidade de quem 

o preencheu.   

DÚVIDAS 

Dúvidas relacionadas ao procedimento de avaliação podem ser 

encaminhadas à CPA/UVA, no e-mail cpa@uvanet.br ou pelo telefone (88)3677-

4224. Em caso de problemas técnicos no acesso ao Questionário, deve-se 

recorrer ao Núcleo de Tecnologia da Informação da UVA (NTI) pelo e-mail 

nti@uvanet.br ou pelo telefone (88)3611-6777. 

SOBRE A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861 de 14 de 

abril de 2004, e vinculado ao Ministério da Educação.   

mailto:cpa@uvanet.br
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela 

Autoavaliação Institucional na UVA e segue as diretrizes e o roteiro da 

Autoavaliação Institucional da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES). 

A Autoavaliação institucional fundamenta-se em uma série de ações e 

operações que visam controlar e retroalimentar o conjunto de atividades da 

Universidade, tendo como objetivo o aperfeiçoamento institucional. É uma 

atividade que envolve toda a Universidade em todos os seus segmentos.  

Seus resultados são fruto de um processo de coleta de dados e 

informações, realizado através de consulta a documentos institucionais, retorno 

de questionários respondidos por discentes, egressos, docentes e funcionários 

do corpo técnico-administrativo. 

Dessa forma, a Avaliação Institucional é instrumento de grande 

importância para a melhoria da qualidade da Educação Superior e orientação da 

expansão de sua oferta e aumento permanente da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social. 

Atenciosamente, 

 

Campus Betânia, Sobral-CE, 12 de janeiro de 2017. 
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