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Resumo : Este estudo intitulado “Autoavaliação como garantia do desenvolvimento 
institucional no contexto da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, no 
período de 2005 A 2011”, foi realizada com o objetivo de Discutir o desenvolvimento 
institucional a partir da autoavaliação da UNEMAT no período de 2005 a 2011. 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, com caráter exploratório e descritivo, 
de cunho documental, que foi desenvolvida a partir de fontes secundárias constando 
informações quanto aos processos de autoavaliação da Universidade em estudo. Os 
resultados apontam que o processo de autoavaliação institucional no seio da 
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UNEMAT se processou dentro das normas e regras propostas pelo então Programa 
de Avaliação Institucional Universidades Brasileiras (PAIUB) e agora Sistema 
Nacional de Ensino Superior (SINAES), no período estudado. Demonstrando um 
avanço significativo nas políticas internas da instituição no tocante à categorias 
administrativa e organizacional, categoria de infraestrutura e categoria pedagógica. 
Oportunizando a conclusão de que o processo avaliativo contribui para a o 
desenvolvimento institucional, uma vez que apresenta dados fidedignos que 
apontam caminhos que contribuem para o planejamento e replanejamento do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão universitária. 
 
Palavras-chaves : Planejamento. Autoavaliaçã. Ensino Superior. 
 
Abstract : This study entitled "Self-evaluation as a guarantee of institutional 
development in the context of the State University of Mato Grosso-UNEMAT, in the 
period of 2005 to 2011", was carried out with the purpose of discussing institutional 
development based on the self-assessment of UNEMAT in the period of 2005 to 
2011. This is a qualitative and quantitative research, with an exploratory and 
descriptive character, of a documentary nature, which was developed from 
secondary sources, containing information about the self-assessment processes of 
the University under study. The results indicate that the process of institutional self-
evaluation within UNEMAT was carried out within the norms and rules proposed by 
the then Institutional Evaluation Program of Brazilian Universities (PAIUB) and now 
the National System of Higher Education (SINAES), during the studied period. 
Demonstrating a significant advance in the institution's internal policies regarding 
administrative and organizational categories, infrastructure category and pedagogical 
category. Opposing the conclusion that the evaluation process contributes to 
institutional development, since it presents reliable data that point out ways that 
contribute to the planning and replanning of teaching, research, extension and 
university management. 
 
Keywords : Planning. Self-evaluation. Higher education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela prestação de serviços de qualidade na administração pública 

começou a ser implementado em 1991, com o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP), no Subprograma da Administração Pública, tendo como 

propósito melhorar o desempenho interno das organizações públicas utilizando 

técnicas e ferramentas da qualidade. Angelim (2003, p. 11) ressalta que “nessa 

época, o foco era na sensibilização e capacitação de funcionários para a melhoria da 

qualidade das ações desenvolvidas no trabalho, por meio de algumas ferramentas, 

como 5S’s e de cursos sobre análise e melhoria dos processos.” 

A universidade, segundo Silva (2011), tem enfrentado uma realidade 

desafiante, sendo foco de questionamentos no tocante a igualdade de acesso ao 
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ensino superior; ao processo de avaliação da instituição; na qualidade da gestão 

universitária; na preocupação em trabalhar indissociavelmente o ensino, a pesquisa 

e a extensão; na formação profissional e na autonomia universitária. Assim primar 

pela qualidade no ensino superior se torna essencial para mudanças na gestão 

acadêmica. 

A Lei nº 10.861/2004 - MEC regulamenta o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES) e tem a finalidade de buscar pela melhoria da qualidade 

da educação superior, expansão, eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social. Primando pela promoção de seus compromissos e responsabilidades sociais, 

por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e 

da identidade institucional. (BRASIL, 2004). 

Levando em conta que toda Instituição de Ensino Superior (IES), atendendo 

ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), realiza a 

Avaliação Institucional, a qual possibilita o autoconhecimento e oportuniza o 

realinhamento necessário, às diretrizes propostos pelas políticas institucionais e a 

consecução dos objetivos que lhe são próprios como universidade pública, 

identificando as dificuldades, os pontos fortes e fracos e as sugestões de melhorias, 

traçando metas a curto, médio e em longo prazo que promovam a qualidade 

institucional. (VERHINE; FREITAS, 2010). 

O objeto de estudo aqui trabalhado trata de um tema de diversas pesquisas e 

discussões de renomados autores, como Dias Sobrinho (2003) o qual argumenta 

que debates e discussões potencializam a avaliação como ferramenta principal da 

organização e implementação das reformas educacionais, desencadeando 

modificações nos modelos de regulação, gestão e controle da produção acadêmica 

das IES. 

Justifica-se neste sentido a relevância deste estudo com base no interesse 

em pesquisar quanto a este processo avaliativo e os resultados alcançados no 

desenvolvimento da Universidade do Estado do Mato Grosso no período de 2005 a 

2011. Sobretudo por ser o Programa de Avaliação Institucional da UNEMAT uma 

prática ainda em construção em prol da sua eficiência e eficácia, podendo assim 

representar um determinante instrumento avaliativo possibilitando análises das 

distorções na gestão do ensino superior e possíveis soluções com a propositura de 

planejamentos em prol da qualidade no ensino superior. Acrescendo ainda nesta 
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justificativa o fato de ser servidora pública inserida neste contexto de gestão 

universitária e parte integrante do processo avaliativo, o que torna ainda mais 

instigante o reconhecimento do desenvolvimento institucional. 

Segundo Ribeiro (2010) a Avaliação Institucional tem como instrumentos de 

avaliação três modalidades principais: a Avaliação das Instituições de Educação 

Superior, que se subdivide em duas fases que é autoavaliação e avaliação externa, 

a Avaliação dos Cursos de Graduação e a Avaliação do Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). A autora complementa que se trata de um mecanismo 

imprescindível de autoconsciência e de compromisso com o planejamento para a 

melhoria da qualidade, a democratização e a transparência nas universidades. 

Ribeiro (2010) ainda explica que a Autoavaliação Institucional é coordenada 

por Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) obedecendo às diretrizes normativas. 

Sendo que na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT, 2010), as 

diretrizes para a constituição e funcionamento da mesma é estabelecida pela a 

Resolução n° 002/2005 do Conselho Universitário (CONSUNI) da UNEMAT que está 

em consonância com o SINAES. 

Andriola e Souza (2010) ao analisar a cultura avaliativa na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), a partir das representações dos gestores e técnico-

administrativos das nove unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza, que 

participaram do ciclo de Autoavaliação Institucional 2005/2006, buscou 

principalmente demonstrar a relevância de se instituir um programa de avaliação no 

âmbito do ensino superior. 

Holz e Stiglitz (2001) apresentam em “Resultados da avaliação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 1994 - 1998: 

convergências/divergências quanto a prioridades” que a avaliação institucional é um 

importante instrumento para desvendar e superar distorções, equívocos e 

deficiências, e, sobretudo, para subsidiar decisões de política acadêmica que 

melhorem sua qualidade. 

Na UNEMAT, as preocupações com a implantação de mecanismos de 

avaliação institucional ocorrem desde a década de 90. Com a regulamentação do 

Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), em 14 de abril de 2004 pelo governo 

federal, a UNEMAT cria através da Resolução Nº. 034/2004 – CONSUNI a 

Coordenadoria de Avaliação Institucional (COAVI) da Universidade do Estado de 

Mato Grosso, com regimento aprovado pela Resolução n° 002/2005-CONSUNI 
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(UNEMAT, 2006). 

A COAVI segue às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), adotando procedimentos e instrumentos diversificados de 

pesquisa, respeitando as especificidades, bem como analisando de forma global e 

integrada as dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais da Universidade (UNEMAT, 2013). 

A autoavaliação contínua tem proporcionado à comunidade universitária, mais 

especificamente a gestão, informações consistentes para a tomada de decisões, 

tanto no sentido de atender as necessidades administrativas, quanto no 

planejamento de ações futuras para o desenvolvimento da instituição (UNEMAT, 

2006). 

Conforme Catani e Oliveira (2002) a avaliação vem adquirindo, forte 

centralidade no movimento de reestruturação da educação superior provocando 

alterações organizacionais importantes das IES, contribuindo na construção da 

autonomia e identidade institucional a qual deve ser comprometida com o bem estar 

coletivo e com a resolução dos problemas que afetam e interferem na melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira. 

Em estudo realizado no Instituto Militar de Engenharia quanto a Avaliação do 

desempenho da universidade no Brasil considerou-se a autoavaliação um 

instrumento que serve como um auxílio à compreensão do como, por quedas 

consequências e das ações de curto, médio e longo prazo que deverão ser tomadas 

para minimizar ou eliminar os problemas levantados, mobilizando recursos humanos, 

materiais e recursos financeiros para os fins específicos caso a avaliação indique a 

sua necessidade. 

O estudo de Kolling (2001) uma participante da comissão de avaliação 

institucional de uma universidade federal do Brasil visando repensar a avaliação 

interna inclui a preocupação com a análise do papel do avaliador interno e da 

importância do seu treinamento no contexto da avaliação. Considera que é ponto 

fundamental investir na capacitação de pessoas comprometidas com o processo de 

avaliação e que se faz necessário uma equipe interessada em estudar e conhecer 

novas ferramentas, bem como ressalta que o processo de autoavaliação deve ser 

uma prática corrente, com o propósito de melhorias para atender o compromisso 

que a universidade pública tem com a sociedade. 
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O estudo sobre a autoavaliação institucional no processo de tomada de 

decisão em IES, realizado por Maba e Marinho (2012) permitiu avaliar e demonstrar 

que os gestores percebem a importância da autoavaliação institucional no processo 

decisório, existindo confiabilidade no processo e creditando ao mesmo a 

possibilidade de servir de base para propor melhorias na performance da instituição. 

Embora, neste caso específico das Faculdades de Tecnologia SENAC-SC, existe 

ainda a necessidade de ajustes no referido processo autoavaliativo, a fim de atender 

aos seus objetivos e a toda a comunidade acadêmica a que serve. 

Rothen (2014) ao apresentar Ponto e contraponto na avaliação institucional 

por meio de análise dos documentos de implantação do SINAES, descreve que a 

avaliação das instituições segue duas vertentes: a emancipação e a regulação, a 

primeira tem como pressuposto que a avaliação é a obrigação da Universidade em 

prestar contas à sociedade e é uma das ferramentas mais importantes para tomada 

de decisões das instituições escolares. A segunda vertente tem como base que o 

papel do estado quanto à educação é avaliar as instituições escolares. Como se 

observa a diferença entre as duas vertentes é a definição do que é qualidade. 

Dias Sobrinho (2003) ao trabalhar a “Avaliação de transformações da 

educação superior brasileira (1995-2009): Do provão ao SINAES”, deixa claro que a 

importância do SINAES nas Universidades é realizar a avaliação e desenvolver 

reformas educacionais, produzir assim mudanças nos currículos, metodologias de 

ensino, na formação dos estudantes e na eficácia dos gestores, assim 

proporcionando uma boa qualidade do ensino, assim mudando a visão da 

comunidade sobre a Universidade, melhorando o ensino e focando os pontos fracos 

da instituição para no futuro desenvolver planejamento para melhorar o conceito da 

instituição.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, por ter como foco entender um 

fenômeno social, analisar dados específicos, descrever a complexidade da 

organização, comparar variáveis, possibilitar maior compreensão de 

particularidades. Pesquisa de cunho exploratório e descritivo, que de acordo com Gil 

(2010), tem como alvo explicar e aprimorar concepções, envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas e análises de exemplos que auxiliem a compreensão. Bem 
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como descreve as características de um fato estabelecendo relações entre variáveis. 

Trata-se de uma pesquisa participante, pois a pesquisadora é servidora pública da 

instituição que será pesquisada e faz parte da avaliação institucional. 

O objeto de estudo foi a Universidade do Estado de Mato Grosso (universo), 

sendo que a amostra selecionada serão os Relatórios de Auto Avaliação no período 

de 2005 a 2011 na UNEMAT, bem como os Planos de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) dos períodos de 2004 a 2007 e 2008 a 2014. 

Os dados foram coletados a partir das informações constantes nos Relatórios 

de Auto Avaliação Institucional da UNEMAT no período delimitado. Para demonstrar 

a autoavaliação na UNEMAT os resultados da pesquisa serão sistematizados e 

apresentados em forma de tabelas, sínteses, quadros e representação gráfica. 

Visando traçar o processo evolutivo da UNEMAT a partir dos relatórios de 

autoavaliação do período de 2005 a 2011. O processo de autoavaliação da 

UNEMAT será nesta pesquisa analisado por meio de gráficos comparativos, 

distribuição de freqüência, média, mediana, apresentados anualmente com as 

variáveis levantadas, e discutidos com outros estudos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

 

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) com sede no município 

de Cáceres - MT é uma universidade com apenas 37 anos de existência, mas que 

graças aos esforços despendidos hoje esta presente em quase todo o estado de 

Mato Grosso, seja com seus Campi Universitários, seja com seus Núcleos 

Pedagógicos e modalidades diferenciadas de ensino ou por meio do ensino à 

distância. 

Falar em UNEMAT é retratar o apresentado por Silva (2008) quando o mesmo 

afirma sobre os desafios enfrentados pelas IES no tocante ao acesso ao ensino 

superior, pois esta instituição representa para a sociedade mato-grossense a 

garantia da oferta de ensino de graduação e pós-graduação com caráter gratuito e 

com a incumbência de excelência em qualidade. Logo, requer instrumentos de 

avaliação para análise da qualidade dos serviços prestados e de seu papel social no 

contexto do estado. 

Assim, vem seguindo as Diretrizes do SINAES com a realização da 

autoavaliação, adotando procedimentos e instrumentos que permitem uma visão 
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global e integrada às dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais da instituição.  

Desde o processo de implantação da autoavaliação na UNEMAT até os dias 

atuais ficou notório que os resultados apresentados e discutidos em seus relatórios 

alavancaram o olhar reflexivo, sobretudo dos gestores, que recorrem aos números 

com o intuito de buscar um termômetro para medir sua atuação. E, ainda a 

obrigatoriedade frente às mudanças hodiernas como registra Rauber (2008), pois 

uma universidade publica em tempos globais precisa ofertar educação superior 

como um direito público, com qualidade, democracia e comprometimento com a 

dignidade humana. 

Ao traçar o processo evolutivo da UNEMAT a partir da autoavaliação 

institucional, primou em demonstrar a autoavaliação ao longo do período de 2005 a 

2011, aqui apresentada a partir das categorias administrativa organizacional, 

infraestrutura e pedagógica. 

 

3.1 Categoria Administrativa Organizacional 

 

Ao longo do período estudado esta categoria sofreu inúmeras 

transformações, em destaque a reorganização da estrutura organizacional da 

UNEMAT com a efetivação do Congresso Universitário e a instituição do Conselho 

Curador, bem como as definições de competências e atribuições a partir da 

reformulação de seu Estatuto. 

No tocante ao corpo docente e técnico da Universidade o Gráfico 1 abaixo 

apresenta a evolução no período estudado. 

 

Gráfico 1 - Número de docentes e técnicos universitários - UNEMAT, período de 2005 a 2011 

 
Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação UNEMAT, 2011 
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Quanto aos docentes os números apontam que no ano de 2005 somam 866 

tendo atingido um total de 1078, aumentando assim em 212 docentes. Neste 

período acontece o concurso público no ano de 2006, o que contribuiu ainda mais 

para a garantia deste profissional na academia, ainda o nível de qualificação dos 

ingressantes, uma vez que atendendo a política universitária este concurso só foi 

aberto para profissionais com no mínimo mestrado. Logo, a realidade da instituição 

passou a ser de profissionais com habilidades para desenvolver com maior ênfase o 

tripé: ensino, pesquisa e extensão. E, assim atender com qualidade a demanda 

acadêmica que também aumentou consideravelmente neste período. 

Quanto aos técnicos no ano de 2005 eram 587, em sua maioria recém 

concursada, e em 2011 com uma decadência preocupante para 422. Atribui a esta 

queda a própria falta de política institucional voltada aos profissionais técnicos, 

sendo que já havia sofrido um impacto com o concurso onde a universidade deixou 

de contratar 117 técnicos a mais do que as vagas ofertadas e preenchidas no 

concurso realizado em 2005. 

Houve um fortalecimento na política financeira da UNEMAT neste período 

com maior ascensão de repasse do governo estadual, e ainda a ousadia de 

proposituras de projetos para captação de recursos junto a outras fontes de recursos 

que contribuíram para construções de laboratórios e investimentos em 

equipamentos, tornando a universidade um pouco mais aparelhada para o 

desenvolvimento de suas políticas e ações. 

Foram implantadas as Pró-Reitorias de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional e de Assuntos Acadêmicos, ambas com grande representatividade na 

gestão universitária, tanto por pensar e organizar melhor o planejamento e controle 

orçamentário, tanto por garantir a política de assistência acadêmica. E em destaque 

a construção do planejamento e do processo de autoavaliação sendo este um 

poderoso instrumento como reforça Marback Neto (2007), gerencial e pedagógico o 

qual envolve aferição, revisão e construção.  

É exatamente neste período que a autoavaliação se consolida no âmbito da 

UNEMAT, o que antes era ainda timidamente aplicada e utilizada para o 

planejamento com foco no desenvolvimento institucional, passa a ser um 

instrumento crucial no levantamento de indicadores a serem cumpridos em prol da 

eficiência e da eficácia. 
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3.2 Categoria Infraestrutura 

 

Na categoria infraestrutura a UNEMAT se depara com uma realidade a qual a 

leva a investir em equipamentos e melhorias no espaço físico, em decorrência do 

avanço das demandas existentes, sobretudo para atender as necessidades dos 

cursos e da própria gestão.  

É neste período que se investe com maior intensidade em laboratórios, sala 

de aulas, recursos didáticos, acervo bibliográfico dentre outros. A autoavaliação foi 

preponderante no levantamento dessas necessidades. Ao se deparem com os 

números apresentados pela comissão de autoavaliação os gestores como explica 

Galdino (2005) se reportam à (re) construção do projeto institucional e pedagógico, 

buscando a transformação com vistas à melhoria da realidade institucional. 

A tecnologia passa a ser o carro chefe neste período, deixando de ser apenas 

utilizados como recursos da gestão, passando a ser o portal de acesso à informação 

para toda a comunidade acadêmica. O que segundo Mkandawire (2002) se faz 

necessário em tempos atuais a busca de alternativas ou modelos de 

desenvolvimento economicamente dinâmico, porém politicamente democrático e 

socialmente inclusivo. 

Muitos outros investimentos foram feitos a partir do apontado pelo relatório de 

autoavaliação, mesmo que ainda limitado, já no PDI de 2004 a 2007 se apresentava 

o reflexo do reconhecimento da instituição, apontando como diz Dias Sobrinho 

(2003) suas finalidades, seus projetos, sua missão, o clima organizacional, os 

anseios, os conflitos, os valores e crenças, em como os princípios e a sua cultura. 

 

3.3 Categoria Pedagógica 

 

Na categoria pedagógica os números apontados pela autoavaliação foram 

decisivos no processo de desenvolvimento institucional, pois indicadores foram 

levantados a serem cumpridos como, por exemplo, a reformulação da política de 

estágio, e trabalho de conclusão de cursos. Ainda a avaliação concomitante do 

ENADE que apontaram a necessidade de se investir em qualidade do ensino frente 

aos resultados baixos obtidos no período em evidencia neste estudo. 

No período de 2005 a 2007 houve um decréscimo na oferta dos cursos de 

graduação pela UNEMAT, observe o Gráfico 2 a seguir: 
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Gráfico 2 - Cursos de Graduação ofertados pela UNEMAT no período de 2005 a 2011 

 

Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação UNEMAT, 2011 

 

A política de modalidade diferenciada de ensino representa esta queda na 

oferta de cursos, nos anos de 2005 a 2007 houve uma grande expansão da oferta 

desses cursos para atender as demandas dos municípios, sem desenvolvidos por 

meio do Projeto Parceladas, Turmas Especiais/Fora de Sede, e ainda ensino à 

distância. A Universidade neste período ofertou o maior número de cursos nestas 

modalidades, aprofundando seu compromisso com a sociedade e exercendo seu 

papel na formação de novos profissionais atendendo ao mercado de trabalho. 

Em se tratando de extensão, o Gráfico 3 traz informações importantes. 

 

Gráfico 3 - Projetos de extensão da UNEMAT no período de 2005 a 2011 

 
Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação UNEMAT, 2011 

 

Os projetos de extensão são voltados para a comunidade onde a instituição 

está inserida, e, como recordam Junqueira, Camargo e Solly (2014), estes também 

devem ser avaliados a fim de ser proposto um bom projeto que garantirá o padrão 

de abrangência à sociedade. Para o ano de 2005 foram executados 195 projetos e 

para 2011, 257 projetos, ou seja, 62 projetos a mais. Isto também pode ser visto 

como reflexo da autoavaliação uma vez que este processo representa o 

aperfeiçoamento acadêmico e a prestação de serviços à sociedade. Pois, sabendo 

seu papel social, a universidade investirá cada vez mais em políticas além de seus 

muros. 
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Para os projetos de pesquisa o Gráfico 4 apresenta a evolução no período. 

 

Gráfico 4 - Projetos de pesquisa da UNEMAT no período de 2005 a 2011 

 

Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação UNEMAT, 2011 

 

A evolução dos projetos de pesquisa no período de 2005 a 2011, sendo que 

aumentou 82 (oitenta e dois) projetos neste período. Isto graças ao investimento em 

espaços laboratoriais, e ainda a política de pesquisa implantada e desenvolvida no 

âmbito da universidade. Estes projetos atendem as mais diversas áreas de 

conhecimento e que tinham como foco garantir e executar o previsto na missão da 

UNEMAT. 

No campo da pós-graduação, a universidade ampliou ainda mais sua 

capacidade de oferta, graças à política de qualificação docente. Que com um 

número já considerado satisfatório de doutores e pós-doutores possibilitou a oferta 

de um número maior de mestrado institucional, como apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Número de mestrado institucional da UNEMAT no período de 2005 a 2011 

 
Fonte: Relatório Parcial de Autoavaliação UNEMAT, 2011 

 

No ano de 2005 com muito trabalho e determinação se apresenta o primeiro 

programa de mestrado da instituição, sendo este implantado em 2006. Apenas em 
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2008, após o concurso público docente, se amplia para 2 programas chegando em 8 

no ano de 2011.  

Ao correlacionar o PDI e os relatórios de autoavaliação se percebem que 

ainda há muito que ser construído na universidade, pois quando os dados coletados 

não conseguem transferir na íntegra a visão dos avaliadores, dificilmente se 

poderiam propor mudanças por meio de novos planos. Ou seja, embora a Avaliação 

Institucional na UNEMAT seja um ponto forte a ser considerada, esta necessita de 

melhorias, no que se refere aos instrumentos de coleta de dados, na construção de 

um banco de dados mais consistentes e um programa que atenda melhor as 

especificidades da IES e da proposta de avaliação da UNEMAT. E, ainda que os 

planos sejam não só elaborados, mais sim executados e avaliados neste do período 

de sua vigência, sendo que a primeira avaliação, após dois anos de aplicação do 

plano já se tenha condições por meio da autoavaliação obter o reflexo as ações 

desenvolvidas em prol do ensino, da pesquisa e da extensão, estando a gestão 

universitária apta a garantia cada vez mais o desenvolvimento institucional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Universidade do Estado de Mato Grosso ao longo dos anos deixa de ser 

apenas pensada para atender as demandas de carência profissional no estado de 

Mato Grosso, passando a desenvolver e a atuar como universidade dentro do tripé: 

ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, muitas mudanças foram necessárias, 

inclusive para atender os preceitos legais do ensino superior no Brasil.  

A autoavaliação nesse processo de evolução representou e continua a 

representar para a UNEMAT a mola mestra para as transformações e para a 

garantia do desenvolvimento institucional, pois, graças à avaliação de obtém 

informações do todo, o que contribui para um maior reconhecimento da instituição. 

Oportunizando um repensar nas políticas de gestão institucional, políticas de ensino, 

políticas de pesquisa e pós-graduação, e políticas de extensão. 

Assim, a partir da autoavaliação é possível desencadear reflexões sobre as 

ações que estão sendo desenvolvidas pelos docentes, discentes, funcionários e 

gestores da instituição, visando à possibilidade de melhorar a qualidade das ações 

desenvolvidas. Logo contribuindo para a construção do autoconhecimento 

institucional e, por conseguinte para o planejamento e replanejamento das ações de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária.  
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