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RROOTTEEIIRROO  PPAARRAA  AAUUTTOOAAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  EE  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOO  

AACCAADDÊÊMMIICCOO::  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

 

 

Departamento: ______________________________     Site:www.__________________ 

Responsável:__________________________________________      Data: ___/___/___ 

 

 

1. Qual a missão do Departamento? Como se articula com a missão da sua Unidade? 

 

2. Analise o desempenho acadêmico do Departamento nos últimos cinco anos, em 

relação às atividades-fim (Ensino de Graduação, Ensino de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Cultura e Extensão). 

Sucintamente, indique as metas atingidas e em consecução; analise a evolução do perfil do 

Departamento; as dificuldades e as facilidades que influenciaram no seu desempenho. Identifique 

pontos da atuação do Departamento que mereçam destaque.  

 

3. Relacione as metas acadêmicas de médio e longo prazo (5 e 10 anos) do 

Departamento, agrupadas por atividade-fim (Ensino de Graduação, Ensino de Pós-

Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão). Assinale as metas que representam 

continuidade do Plano Anterior. Identifique as ações para consecução de cada meta 

proposta e os indicadores de acompanhamento. 

 

4. Informe sobre os planos do Departamento e a sua atual participação em redes 

temáticas, projetos temáticos em áreas estratégicas, nacionais e internacionais.  

 

5. Analise as ações do Departamento em relação às atividades de ensino de graduação 

nos últimos 5 anos.  

Considere: avaliação de disciplinas; alterações de metodologia de ensino; aprimoramento de 

métodos de avaliação; utilização de tecnologia de informação; interdisciplinaridade; produção de 

material didático (livros, softwares, vídeos, modelos para simulação de situações de aprendizado, 

atividades complementares não curriculares, etc..).  

 

i.            
No atual ciclo de avaliação, a análise dos Programas de Pós-Graduação está no roteiro da Unidade. Ao Departamento 

compete analisar o conjunto de atividades de seus docentes em programas de pós-graduação. 
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6. Como se dá no Departamento a discussão sobre avaliação da qualidade da produção 

intelectual? Identifique os indicadores de impacto, eventualmente utilizados nessa 

avaliação. 

 

7. Analise sumariamente a evolução da internacionalização do Departamento nos últimos 

5 anos. Qual o planejamento relativo às atividades da internacionalização?  

 

8. Analise as atividades de pós-doutorado do Departamento ou a perspectiva de 

implementá-las. Avalie o impacto da produção científica dos pós- doutorandos.  

 

9. Analise a evolução do perfil dos recursos humanos do Departamento ao longo do 

tempo e em função das atividades-fim desenvolvidas nos últimos 5 anos (contratações, 

progressão na carreira, regime de trabalho dos docentes, aprimoramento de pessoal docente e não 

docente, entre outras). 

 

10. Avalie a adequação da infraestrutura do Departamento para desenvolvimento de seu 

Projeto Acadêmico. Identifique questões, cuja solução depende de ações da Unidade 

e/ou da Administração Central da Universidade. Considere a infraestrutura de apoio de 

serviços para curso de graduação noturno. 

 

11. Quais  os  mecanismos  ou  práticas  relativos  à  colaboração entre grupos e 

laboratórios, estímulo à excelência, sociabilidade acadêmica e engajamento com a 

gestão do Departamento? Qual a forma de participação dos docentes no 

planejamento das atividades-fim e no estabelecimento de metas do Departamento? 

 

12. Outros tópicos considerados relevantes no Departamento. 

 

 


