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A UNIJUÍ, ao findar um ciclo avaliativo 2018-2020, e depois de amplo processo 
transformacional, cumpriu com as ações estabelecidas a partir do tripé Planejamento, 
Execução e Avaliação, balizado no PDI e nas Diretrizes dos Conselhos Superiores, 
visando às melhorias constantes do fazer institucional, desenvolvendo ações de 
desenvolvimento para a comunidade.

https://www.unijui.edu.br/institucional/avaliacao-institucional/comissao-propria-de-avaliacao


 
   

CONFIRA OS PROCESSOS E RESULTADOS AVALIATIVOS

Efetivação das prioridades de 2020 

Embora a pandemia da Covid-19 tenha alterado o planejamento institucional, em uma análise 
global das discussões e resultados alcançados pela Universidade, observa-se que mais de 80% 
das prioridades foram efetivadas, no ano de 2020.

Isso reflete o alinhamento entre planejamento, execução e avaliação e o comprometimento da 
gestão universitária com o ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura e a inovação, na busca da 
excelência acadêmica.

Ações realizadas a partir dos resultados avaliativos 

Prioridades 2021 

Dentre as prioridades elencadas para 2021 destacam-se: 

https://drive.google.com/file/d/1MaL1a5j0XtxCZ1PehRyb06OaMoUptU8U/view


Desafios 

Diante do cenário de transformação da sociedade, a pandemia do novo Coronavírus tem 
impactado diretamente a educação, a saúde, a economia, dentre outras áreas da vida, 
gerando grandes mudanças sociais. 

Neste contexto, as Universidades são fundamentais para a formação de profissionais, 
desenvolvimento de pesquisas e extensão visando à busca de soluções para os problemas 
da sociedade. 

O momento atual está sendo um grande catalisador do futuro e na UNIJUÍ, uma 
universidade comunitária, a avaliação encontra-se na linha de frente para esse novo 
cenário.

Considerando as transformações externas e internas e os desafios impostos, a Comissão 
Própria de Avaliação Institucional - CPA da UNIJUÍ são:

Universidade conectada com o futuro, inovadora, interativa e dinâmica, capaz de 
formar profissionais cada vez mais qualificados, conectados com o mercado de 
trabalho e capacitados para os desafios de hoje e de amanhã.



Para conferir as programações culturais, os vídeos, as matérias compartilhadas nas
redes sociais e pela Rádio Unijuí FM 106.9 acesse as redes sociais da Universidade:

Avaliação das Disciplinas da Graduação  
A VRG em conjunto com a CPA da UNIJUÍ, realizaram durante o primeiro semestre de
2021 a Avaliação das Disciplinas junto aos Estudantes da Graduação, que contou com
a participação de 71% dos estudantes dos cursos do primeiro semestre da Graduação
Mais; 42% dos estudantes dos demais semestres; e 18% dos estudantes do 1º
trimestre dos cursos EAD.

http://www.unijui.edu.br/
https://www.facebook.com/unijui/
https://twitter.com/Unijui
https://www.instagram.com/unijui/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/school/uniijui/
https://www.youtube.com/user/unijuicmkt

